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چكيده
كارشناسان در بحث از نقش دولت در روند توسعه در جهان سوم ،الگوهاي نظري
متفاوتي را بررسي كردهاند كه دراينباره ميتوان به دولت توسعهگرا و دولت رانتير اشاره
كرد .شواهد تجربي موجود حاكي از آن است كه با وجود دسترسي دولتهاي رانتير به
درآمدهاي عظيم حاصل از صدور نفت ،دستاوردهاي توسعهاي اين دولتها مطابق
انتظار نبوده بهطوريكه گروهي از صاحبنظران را وادار به سخن گفتن از بالي نفت
كرده است .در عوض دولتهاي توسعهگرا ،با آهنگي پرشتاب و با موفقيت در مسير
توسعه حركت كردهاند؛ پديدهاي كه از آن با عنوان معجزه آسيايي ياد ميشود .اين
مقاله با رجوع به نمونههاي اصلي هريک از اين دولتها ،علل اين عملكرد توسعهاي
متفاوت را در قابليتهاي متفاوت نهادي اين دو نوع دولت در دو حوزه مشخص معرفي
كرده است .1 :ايجاد دستگاهي بوروكراتيک كارآمد و  .1سازماندهي مؤثر شبكه روابط
اجتماعي دربرگيرنده اين بوركراسي .براساس فرضيه مقاله ،ريشه تقويت اين قابليتها
در دولت توسعهگرا و ضعف آنها در دولت رانتير به شرايط ويژه شكلگيري هريک از آنها
برميگردد .بهاينترتيب امكان ايجاد قابليتهاي مشابه در دولتهاي صادركننده نفت
درصورت تغيير اساسي شرايط مؤثر بر شكلگيري نهادهاي دولت دور از انتظار نيست.
کليدواژهها :دولت توسعهگرا؛ دولت رانتير؛ شرايط شكلگيري دولت؛ قابليت بوروكراتيک دولت؛
قابليت دولت در سازماندهي به روابط اجتماعي دربرگيرنده بوروكراسي
0
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كشورهاي موسوم به جهان سوم يا جهان در حال توسعه در چند دهه گذشته بـه
دنبال كشف راههاي مؤثر براي حركت سريع در مسير توسعه بوده اند و همواره در
اين كشورها پرسش هاي معماگونه اي درباره توسعه چه در ميـان مـردم و چـه در
ميان صاحب نظران عرصه اقتصاد و سياست مطرح بوده است .متأسفانه نمونههـا و
الگوهاي موفق در مسير حركت به سمت توسعه انـدک بـوده و اكثـر تجربـههـاي
توسـعهاي جهـان ســوم ،بـا موفقيــت روبـهرو نبــودهانـد .بحــث دربـاره الگوهــاي
دولتمحور توسعه در جهان سوم ،به طـور معمـول بـه چنـد الگـوي رايـج اشـاره
ميكند كه در اين خصوص مي توان به الگوي دولت اقتـدارگرا ــ بوروكراتيـک در
آمريكاي التين ،الگوي دولت توسعه گرا در شرق آسـيا و الگـوي دولـت رانتيـر در
خاورميانه اشاره كرد .هريـک از ايـن دولـت هـا بنـابر بسـتر اجتمـاعي و تـاريخي
شكل گيري و قابليت هاي نهادي خود ،دستاوردهاي متفاوتي در كمک بـه توسـعه
جوامع خود داشتهاند.
بر اين اساس مقاله حاضر ،اهميت محوري دولت در هدايت روند توسعه در
جهان سوم و نقش آن در اتخاذ تصميمهاي درست در اين زمينه را بهعنوان مبناي
نظري خود برگزيده است كه در ادامه اين رويكرد بيشتر تشريح خواهد شد .در
اينجا پرسش مهمي كه مطرح ميشود اين است كه چگونه نقش دولتها در جهان
سوم در كمک به روند توسعه تا اين اندازه باهم متفاوت بوده است؟ بهنظر ميرسد
بررسي مقايسهاي نتايج الگوهاي مختلف توسعه تحت هدايت دولت ،به افزايش
آگاهي ما درباره چگونگي كمک دولت به روند توسعه و پيششرطهاي اساسي آن
ياري خواهد رساند .ازاينرو مقاله حاضر عملكرد توسعهاي دو نوع دولت متفاوت در
جهان سوم را در چارچوبي منظم باهم مقايسه كرده است .نوع نخست ،دولت
توسعهگرا براساس الگويي شرقي ـ آسيايي است كه ابتدا در ژاپن شكل گرفت و
سپس در دوره پس از جنگ جهاني دوم ،كشورهايي همچون كره جنوبي ،تايوان و
سنگاپور با موفقيت از آن الگوبرداري كردند و درزمينه توسعه ،پديدهاي را رقم
زدند كه از آن با عنوان معجزه آسيايي ياد ميشود .به گفته چالمرز جانسون،
پايهگذار ايده دولت توسعهگرا ،تحول شگفتآور صنعتي در ژاپن ،در نتيجه
تالشهاي يک دولت معقول برنامهريز 4بهدست آمده است .اين دولت مصمم است
4. plan rational state
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بر سمتوسو و آهنگ توسعه اقتصادي كشور از راه مداخالت مستقيم در حوزه
اقتصاد اثرگذار باشد و كار تخصيص منابع اقتصادي را به نيروهاي ناهماهنگ بازار
واگذار نكند ).(Johnson, 1982: 23
نوع دوم دولت در كشورهاي نفتخيز خاورميانه از دهه  1083ميالدي به
بعد (كمابيش همزمان با الگوبرداري كشورهاي شرق آسيا از ژاپن) شكل گرفت.
دستاوردهاي توسعهاي و سطوح رفاه در دولتهاي نفتي ،تفاوتهاي فراواني با
يكديگر دارد .درعينحال ،اين دولتها با وجود دسترسي به درآمدهاي سرشار
حاصل از نفت ،هنوز نمونه موفقي از توسعه همهجانبه و پايدار را ارائه نكردهاند.
نخستين بار اين مفهوم را حسين مهدوي ،اقتصاددان ايراني ،درباره شرايط
دولت ايران در دهه  1073ميالدي بهكار برد .به گفته مهدوي دولت رانتير ،به
ميزان زيادي به رانتهاي خارجي حاصل از صدور نفت وابسته است كه اين امر
پيامدهاي اقتصادي و سياسي فراواني در حوزه سياستگذاري دولت و ساختار
سياست به دنبال دارد .صاحبنظران بعدي آستانه مشخصي را براي اتكاي دولت
رانتير به درآمدهاي رانتي در نظر گرفتند و ويژگيهاي اين دولت را بيشتر
تشريح كردند .درآمدهاي رانتي در اين نوع دولت ارتباط بسيار ناچيزي با
فرايندهاي توليد در اقتصاد داخلي دارد ،اما بر سمتوسوي فعاليتهاي اقتصادي
بهشدت اثر ميگذارد (ميرترابي1354،الف.)175 :
با توجه به اينكه نمونههاي اصلي دولتهاي توسعهگرا و دولتهاي رانتير در
مناطق متفاوتي ازنظر جغرافيايي ،تاريخي و بستر فرهنگي شكل گرفتند ،بهطور
طبيعي بسياري از تفاوتها در اين دو نوع ساخت دولت را ميتوان به اينگونه
عوامل نسبت داد .براي مثال شماري از صاحبنظران بر اهميت آيين كنفوسيوس
بهعنوان زيرساخت فرهنگي دولتهاي توسعهگرا تأكيد دارند .بر اين اساس،
دولت توسعهگرا تنها ميتواند در بستر تاريخي و فرهنگي شرق آسيا پديد آيد ـ
مانند اونيس ( .)1001شماري ديگر نيز عوامل خاص ژئوپلوتيكي و بهطور
مشخص سياستهاي ويژه آمريكا در دوران جنگ سرد در منطقه را از عوامل
عمده شكلگيري اين نوع دولت برشمردهاند ـ مانند ويس ( .)1005بااينهمه
گروهي ديگر از صاحبنظران دولت توسعهگرا را منحصر به اين منطقه نميدانند
و نمونههاي اين نوع دولت را البته با در نظر گرفتن برخي تفاوتها در جنوب
آسيا (هند) ،آفريقا (بوتسوآنا) و آمريكاي التين (شيلي) نيز پيدا كردهاند.
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كمابيش بحث مشابهي را ميتوان درخصوص الگوي دولت رانتير يا دولت نفتي
مطرح كرد .نمونه اصلي اين نوع دولت در بستر شرايط تاريخي و فرهنگي
خاورميانه شكل گرفته ،اما صاحبنظران نمونههاي مشابه آن را در نقاط مختلف
جهان از جمله آمريكاي التين (ونزوئال) ،آسياي ميانه (قزاقستان) و آفريقا
(نيجريه) بررسي كردهاند (ميرترابي14 :1357 ،ـ .)11جدول زير دستاوردهاي
متفاوت توسعه در دو نمونه از دولت توسعهگرا و دولت رانتير را نشان ميدهد.
جدول )1مقايسه شماري از دستاوردهاي توسعه در دو كشور ايران
(دولت رانتير) و كره جنوبي (دولت توسعهگرا)
ايران
شاخص توسعه انساني ()1313

کره جنوبي
3/731

3/537

73

11

11784

10815

اميد به زندگي (به سال)

71/0

70/5

متوسط سالهاي تحصيل درمدرسه

7/1

11/8

ضريب جيني ()1337

44/8

31/3

شاخص برداشت فساد ()1337

1/8

8/1

درصد بيكاري ()1337

11

3/3

درصد تورم ()1337

17

1/8

رتبه شاخص در سطح جهان
درآمد سرانه

Source: Human Development Report (2010); Transparency
International (2008); Nation Master Report (2008).
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شايان ذكر است كه شماري از شاخصهاي باال همچون شاخص برداشت
فساد يا ضريب جيني (مرتبط با شيوه توزيع درآمد در كشور) را ميتوان بهطور
مستقيم به قابليتهاي دستگاه بوروكراسي دولت ارتباط داد .بهاينترتيب مقاله
حاضر ضمن اذعان به اهميت عوامل منطقهاي و فرهنگي در تجربههاي موفق و
ناموفق توسعه كشورها در نقاط مختلف جهان ،تالش كرده محور بررسي
مقايسهاي خود را بهخود دولت و ساختار سازماني و قابليتهاي نهادي آن بكشاند و
تفاوت عمده در دستاوردهاي توسعهاي دولتهاي توسعهگرا و دولتهاي رانتير را با
رجوع به متغيرهاي درون دولت توضيح دهد .در همين راستا پرسش اصلي
مطرح در مقاله اين است كه دستاوردهاي متفاوت دولتهاي توسعهگرا و
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دولتهاي رانتير در كمک به روند توسعه را چگونه ميتوان با رجوع به ساختار
سازماني و قابليتهاي متفاوت نهادي اين دو نوع دولت توضيح داد؟ پاسخي كه
بهعنوان فرضيه مقاله به اين پرسش داده شده اين است كه «شرايط شكلگيري
دولتهاي توسعهگرا ،به ايجاد يک بوروكراسي كارآمد و برقراري روابط مؤثر با
نخبگان تجاري داخلي كمک كرد ،اما شرايط شكلگيري دولتهاي رانتير
انگيزهاي قوي براي پايهريزي اين ساختارهاي سازماني و قابليتهاي نهادي ايجاد
نكرد و در نتيجه ضعف بوروكراسي و ضعف روابط با نخبگان تجاري داخلي به
موانعي جدي در مسير توسعه تبديل شد».
رابطه ميان متغيرهاي اصلي مطرح در فرضيه ،در دو نمودار زيـر نشـان داده
است .بر اين اساس شرايط شكل گيري دولت در هر دو نمونه را مي توان به عنـوان
متغير مستقل بحث در نظر گرفت .قابليت هاي نهادي مرتبط با بوروكراسي دولـت
و روابط آن با نيروهاي مؤثر اجتماعي و اقتصـادي در اينجـا در حكـم متغيرهـاي
مياني يا واسط عمـل مـيكننـد و سـاخت نهـايي دولـت و پيامـدهاي توسـعهاي
برنامهها و اقدامات آن را ميتوان بهعنـوان متغيـر وابسـته در نظـر گرفـت .البتـه
چنان كه توضيح داده خواهد شد ميان متغيرهـاي ميـاني رابطـه تعـاملي وجـود
دارد؛ به اين معنا كه بستر اجتماعي مناسب ،بـه كارآمـدي و انسـجام بوركراسـي
كمک ميكند و يک بوروكراسي كارآمد و بهطور نسبي مسـتقل نيـز بـه برقـراري
ائتالف هاي سودمند و جلب مشاركت مؤثر گروه هـاي اجتمـاعي در رونـد توسـعه
ياري ميرساند.
رابطه شرايط شكلگيري دولت توسعهگرا و قابليتهاي نهادي آن در كمک به روند
توسعه
ضرورت ايجاد يک
بوروكراسي كارآمد
شكلگيري دولت كارآمد
در پيشبرد روند توسعه
(دولت توسعهگرا)

شكلگيري دولت در ميانه
بحرانهاي سياسي و اقتصادي
ضرورت برقراري
پيوندهاي مؤثر
اجتماعي
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رابطه شرايط شكلگيري دولت رانتير و قابليتهاي نهادي آن در كمک به روند توسعه

شكلگيري دولت در فراغت
ناشي از دسترسي به
درآمدهاي نفتي

نبود ضرورت ايجاد
يک بوروكراسي
كارآمد

شكلگيري دولت ناكارآمد
در پيشبرد روند توسعه
(دولت رانتير)

نبود ضرورت
برقراري پيوندهاي
مؤثر اجتماعي

نمودار۳

اين مقاله براي آزمون فرضيه مطرح شده در باال ابتدا رويكرد نظري خود را
درزمينه نقش و اهميت جايگاه دولت در كمک به توسعه در جهان سوم تشريح
ميكند؛ سپس شرايط و بسترهاي اجتماعي و اقتصادي متفاوت در روند
شكلگيري دو نوع دولت مورد بحث در مقاله را نشان ميدهد .پس از آن مقاله
به بررسي اين مسئله ميپردازد كه بوروكراسي دولت و پيوندهاي آن با گروههاي
تجاري در جامعه چگونه در هريک از دو الگوي دولت توسعهگرا و دولت رانتير ،بر
روند توسعه در جوامع خود تأثير گذاشت .اين مقاله در بررسي خود درباره دو
الگوي متفاوت دولت و قابليتهاي توسعهاي متفاوت آنها بهطور مشخص شواهد
مرتبط با دولتهاي كره جنوبي و تايوان (دولتهاي توسعهگرا) و دولتهاي ايران
و ونزوئال (دولتهاي رانتير) را مورد بررسي مقايسهاي قرار داده است.
 .1جايگاه ويژه دولت در هدايت روند توسعه در جهان سوم
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ديدگاههاي نظري درباره نقش دولت در كمک به روند توسعه در جهـان سـوم در
خالل چند دهه اخير ،فراز و فرودهاي چندي را تجربه كرده اسـت .در يـک نگـاه
كلي مي توان گفت در سه دهه پس از جنگ جهاني دوم ،ايده محوريت دولـت در
روند توسعه در جنوب ،كمابيش مورد توافق صاحب نظران در جناح هـاي مختلـف
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فكري قرار داشت .از اوايل دهه  ،1053با طـرح ديـدگاه هـاي نئـوليبرالي ،نـوعي
تجديدنظر در نقش دولت صورت گرفت و بر ضـرورت تقويـت رونـدهاي بـازار در
هدايت روند توسعه و جمع كردن دسـت و پـاي دولـت و محـدود كـردن حـوزه
مداخالت آن در اقتصاد تأكيد شد .بـا ايـن همـه از دهـه  ،1003بـا آشـكار شـدن
كاستيهاي طرحهاي نئوليبرالي در مقابله با مشكالت توسعهاي كشورهاي جهـان
سوم ،حداقل در شماري از محافل فكري ايـده بازگشـت بـه اهميـت و محوريـت
دولت در روند توسعه ،مطرح شد.
به گفته آدريان لفت ويچ ،امروزه تصور دولتهاي نيرومند و كارآمد بدون
وجود اقتصادهايي قدرتمند امكانپذير نيست .عالوهبر اين باوركردني نيست كه
اقتصادهاي نيرومند بدون وجود نهادهاي دولت مدرن پديد آيند .همه نمونههاي
رشد اقتصادهاي پايدار و نه صرف الگوهاي دولتمحور و يا الگوهاي دولت
توسعهگرا ،نيازمند دولتهايي كارآمد بودهاند تا نهادهاي مناسب براي حكومت و
تسهيل هماهنگي ميان نهادهاي عمومي و خصوصي را ايجاد ـ و تبديل و با
شرايط موجود سازگار ـ كنند (برنل و رندال.)153 :1357 ،
در سي سال اول پس از جنگ جهاني دوم ،اين موضوع كه توسعه نياز به
برنامهريزي و اجرا توسط دولت دارد به امري بديهي در مطالعات آكادميک و نگاه
دستاندركاران به توسعه تبديل شد .بااينحال ،تحليلهاي دقيق از سياست
دولتها و در نتيجه سياستهاي توسعهاي آنها ،از زماني مورد توجه قرار گرفت
كه مشخص شد تنها دولتهاي انگشتشماري در آمريكاي التين ،آسيا يا آفريقا
توانستهاند در مديريت فرايند توسعه موفقيتهايي از خود نشان دهند و اكثر
دولتهاي اين مناطق در اين امر ناموفق بودهاند .پس از آن بود كه با تمركز
بيشتر روي مسائل سياسي ،دولت و حكومت بهعنوان متغيرهاي تأثيرگذار در
توسعه شناخته شدند (برنل و رندال.)14 :1357 ،
از سال  1007كه بانک جهاني در گزارش ساالنه توسعه ،بهطور ناگهاني بار
ديگر به بحث درباره نقش دولت در فرايند توسعه پرداخت ،در سياستهاي اين
نهاد بينالمللي درخصوص توسعه ،اهميت دولت رو به افزايش گذاشت .اين
نگرش به سياست و دولت در امر توسعه بهعنوان متغيري شبهمستقل و نه صرفاً
يک متغير وابسته ،با پيدايش نهادگرايي جديد در مطالعات سياسي همزمان شده
است .نهادگرايي جديد ما را بهسوي مطالعه روندها و طرحهاي سياسي رهنمون
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ميكند و در همان حال اهميت مطالعه پيامدها و شرايط زمينهاي دربرگيرنده
سياست را گوشزد ميكند .در راستاي همين تحول فكري و چرخش نظري بود
كه برنامه توسعه سازمان ملل بهعنوان يكي از مهمترين مراكز فكري فعال در امر
توسعه در سطح جهان در گزارش سال  1331خود درباره وضعيت توسعه انساني
خاطرنشان كرد كه «براي نخستين بار و براي هميشه اين ايده را ميپذيرد كه
براي موفقيت توسعه ،سياست به همان اندازه اقتصاد اهميت دارد» (برنل و
رندال.)7 :1357 ،
در همين راستاست كه پيتر اوانز ،از صاحب نظران برجسـته مسـائل توسـعه،
عنوان كرده است كه« :بحث هاي بيثمر درباره ميزان دخالت دولت ها را بايـد بـه
كناري نهاد و به بحث دربـاره انـواع مختلـف درگيـر شـدن دولـت و اثـرات آنهـا
پرداخت» (اوانز .)43 :1351 ،از آنجا توسعه مقوله اي پيچيده و چندمتغيره اسـت
و حركت در مسير آن بر منافع بسياري از گروه هاي اجتماعي اثر مي گذارد ،وجود
يک شعور هماهنگکننده يا قابليت تنظيمکنندگي ضروري مي شـود .ايـن مركـز
هماهنــگكننــده بايــد بتوانــد مجموعــهاي گســترده از عــامالن اقتصــادي و
زيرمجموعه هايشان را براي حركت در مسير مورد نظر به جاي مسير ديگر و براي
انجام دادن كار مورد نظر و نه كار ديگر ،هدايت كرده و يا حتي تحت فشـار قـرار
دهد و با زبان بيزباني به آنها بقبوالند ،آنها را قانع سازد ،ترغيب كنـد ،هماهنـگ
سازد و برخي اوقات بـه آنهـا دسـتور دهـد و در جـايي و يـا زمـاني كـه عـامالن
خصوصي نمي توانند و يا نميخواهند عمل كنند وارد عمل شود .تنها عـاملي كـه
مي تواند و قادر به انجام اين وظيفه در مقياسـي ملـي اسـت ،دولـت يـا بـه بيـان
دقيقتر گونه اي از دولت كه داراي ساختار مناسـب بـراي انجـام چنـين وظـايفي
است (لفت ويچ.)13 :1358 ،
دولت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه در سالهاي پس از جنگ
جهاني دوم و پس از فروكش كردن التهابات ناشي از استقالل ،برنامههاي
بلندپروازانهاي را براي حركت سريع در مسير صنعتي كردن كشور آغاز كرد.
هدف از اين تالشها اين بود كه هرچه سريعتر عقبماندگي موجود نسبت به
كشورهاي پيشرفته صنعتي جبران شود .دولت براي حركت در اين مسير
مداخالت خود را در بخشهاي مختلف اقتصاد گسترش داد .كارشناسان از اين
پديده با عنوان توسعه ديرهنگام ياد ميكنند ـ گروشنكرون ( )1081ـ طبيعي
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است حركت در اين مسير پرمخاطره نيازمند بازسازي خود دولت و ايجاد و
تقويت قابليتهاي سازماني و نهادي آن براي انجام اين مهم بود .به همين علت
مقتضيات حركت در مسير توسعه ديرهنگام ،در عمل با الزامات مرتبط با ساخت
نهادهاي دولت مدرن نيز همراه شد ).(Waldner, 1999: 8-9
نكته جالب توجه اين است كه نمونههاي اصلي دولتهايي كه بعدها در دو
دسته جداگانه دولتهاي توسعهگرا و دولتهاي رانتير جاي گرفتند كمابيش از
دهه  1083حركت در مسير توسعه ديرهنگام و بازسازي دولت براي انجام
وظايف جديد را آغاز كردند .بااينحال حدود يک دهه بعد بهتدريج تفاوتهاي
جدي در دستاوردهاي اين دولتها در حركت در مسير توسعه ديرهنگام نمايان
شد .بهاينترتيب دولتهايي همچون كره جنوبي و تايوان ازنظر حركت پرشتاب
در مسير توسعه به ببرهاي آسيايي تشبيه شدند ،درحاليكه ايران و ونزوئال
گرفتار بالي منابع شدند و دستاوردهاي توسعهاي آنها بههيچوجه با انتظارات
اوليه در زمان دستيابي به درآمدهاي نفت همخواني نداشت.
 .۳شرايط متفاوت شكلگيري دولتهاي توسعهگرا و دولتهاي رانتير
بررسي شرايط شكلگيري نمونههاي اصلي دولت توسعهگرا در شرق آسيا ،از
شرايط بحراني و فوق العادهاي حكايت دارد كه اين دولتها از خالل آن
سربرآوردند .اين دولتها عموماً در شرايطي بسيار بحراني شكل گرفتند يعني
عمدتاً در شرايط تهديد خارجي از بيرون و اوضاع اسفناک اقتصادي ،اجتماعي و
سطوح بسيار پايين توسعه و گستردگي فقر .در نتيجه زمامداران دولت ،ضرورت
گام برداشتن جدي در روند توسعه را با گوشت و پوست خود لمس كردند.
بسياري از محققاني كه دولتهاي توسعهگرا را مطالعه كردهاند ،به شرايط بحراني
دوران شكلگيري دولت اذعان داشتهاند.
در كانون اين گونه دولت ها ،عوامل اساساً سياسي ،فوريت و نيروي محركـه و
آهنگ استراتژيهاي مربوط به توسعه خود را از خالل سـاختارهاي دولـت شـكل
دادهاند .اين عوامل سياسي معموالً شامل ناسيوناليسـم و آرزوي رقابـت بـا غـرب
بوده است ،اما عموماً يک پيونـد آغـازين مسـتحكم ميـان توسـعه ،تـوان ،قـدرت
نظامي و استقالل دولت توسعه گرا وجود داشته است .اين پيونـد تـا حـد زيـادي
پيامد نياز آنها به پاسخ دادن به رقابـت منطقـهاي و تهديـد خـارجي و همچنـين
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بهبود شرايط زندگي مردمانشان بـوده اسـت (لفـت ويـچ .)144 :1358 ،در ايـن
شرايط رهبـران ايـن دولـت هـا ،دسـتيابي بـه توسـعه را بـه عنـوان عامـل بقـا و
تأمينكننده مشروعيت نظام موجود تلقي كردند .كاستلز نيز بر اين باور است كـه
پيگيري استراتژي هاي ضربتي توسعه در اين دولت ها ،تحت تأثير عوامل سياسـي
صورت گرفته است (كاستلز.)114 :1353 ،
دولت كره جنوبي به دنبال بروز جنگ در شبهجزيره كره شكل گرفت .در
خالل جنگ دو كره كه به جدايي كره جنوبي از كره شمالي منجر شد ،بيش از
يک ميليون نفر از جمعيت كره جنوبي جان خود را ازدستدادند .اين وضع باعث
شد درآمد سرانه اين كشور به حدود  87دالر در سال برسد كه جزو پايينترين
درآمدهاي سرانه در سطح جهان بهحساب ميآمد (برنل و رندال.)314 :1357 ،
شكل گيري دولت تايوان نيز در شرايط بحراني صورت گرفت .دولـت جديـد
در تـايوان درواقـع توسـط بقايـاي نخبگــان شكسـتخـورده از كمونيسـتهــا در
سرزمين اصلي چين شكل گرفت .اين نخبگان به رهبري كـومين تانـگ عمـالً در
شرايط جنگي و در فضـايي كـه احسـاس مـيكردنـد ازسـوي چـين كمونيسـت
محاصره شده اند ،سازمان هاي دولت تـايوان را پايـهريـزي كردنـد .آنهـا بـا اعـالم
وضعيت محاصره عمومي كشور ،در تايوان حكومت نظامي برقرار سـاختند و يـک
نظام متمركز حزبي را همراه شبكه اي از سازمان هاي امنيتي شبهنظامي پايهريزي
كردند .پس از آن پيشبرد اصـالحات در حـوزه هـاي مختلـف در تـايوان بـا درس
گرفتن از اشتباهات در چين در پيش گرفته شد (سو.)108 :1375 ،
شرايط شكل گيري دولت در كشورهاي صادركننده نفت در همهجا يک جـور
نبوده و پژوهشگران بهتازگي به تفاوت هاي ظريـف امـا مهمـي در ايـن خصـوص
اشاره كردهاند ـ ميرترابـي ( )1357در فصـلهـاي  1و  3ـ بـاايـنحـال در همـه
دولتهاي رانتير ،زمامداران دولت به درآمدهاي آسانياب نفـت دسترسـي دارنـد.
يكي از ويژگي هاي مشـترک تقريبـاً در همـه دولـتهـاي رانتيـر ايـن اسـت كـه
درآمدهاي حاصل از صدور نفت به طور انحصاري به دسـت زمـام داران مـيرسـد و
آنها قادرند اين درآمدها را مبتني بر مصالح و مقتضيات مدنظر خود هزينـه كننـد
(كارشناس13 :1351 ،ـ .)10دومين ويژگي مشترک ايـن اسـت كـه بسـياري از
كشورهاي نفتخيز در حال توسعه كمابيش همزمان با آغاز روندهاي شكلگيـري
دولت به درآمدهاي نفت دسترسي پيدا كردنـد و ايـن وضـع سـبب شـد جريـان
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ورودي رانت هاي خارجي ،روند شكل گيري نهادهاي دولت را تحت تأثير قرار دهد
(كريستال1375 ،؛ كارل.)1355 ،
ازسويديگر درآمدهاي حاصل از صدور نفت در بسياري از كشورهاي نفتخيز
نسبت بهاندازه اقتصاد داخلي حداقل در شرايط شكلگيري دولت بسيار زياد بود.
پژوهشگراني همچون بنيامين اسميت كه به عامل زمان ورود درآمدهاي نفت به
كشورهاي نفتخيز توجه نشان دادهاند خاطر نشان ميكنند وفور درآمدهاي نفت
در زمان حركت در مسير توسعه ديرهنگام ،زمامداران را از ورود به عرصه پرچالش
ساخت نهادهاي كارآمد دولت بازميدارد .درواقع ورود درآمدهاي نفتي در اين
زمان بهويژه هنگامي كه رژيم حاكم با مخالفان نيرومندي روبهرو نباشد؛ ضرورت و
انگيزه الزم براي ايجاد يک دولت با قابليتهاي نهادي باال و برقراري پيوندهاي
مؤثر با گروههاي نيرومند اجتماعي را ازبينميبرد .نتيجه اين وضع ظهور دولتي با
توانايي سازماني و نهادي پايين و پيوندهاي سست اجتماعي است (اسميت.)38 :1350 ،
اسميت معتقد است ايران دوره پهلوي دوم ،الجزاير ،ونزوئال و نيجريه را ميتوان
جزء اين دسته از دولتهاي نفتي بهحساب آورد (اسميت .)15 :1350 ،عالوهبر اين
بايد توجه داشت بسياري از هواداران ايده دولت رانتير همچون ببالوي ،لوسياني،
كارل ،اسكاچپول و ديويس چنين تفكيكي را ميان اينگونه دولتها در نظر
نگرفتهاند و بر اين باورند در همه دولتهاي نفتي ،نظم و ثبات سياسي موجود
سطحي و شكننده است (ميرترابي03 :1357 ،ـ.)01
بهاينترتيب مشخص ميشود دولتهاي توسعهگرا و دولتهاي رانتير،
كمابيش در شرايط زماني مشابهي حركت در مسير توسعه ديرهنگام را آغاز
كردند .در هر دو الگو ،دولت نقش مهمي در فرايند صنعتي كردن كشور در پيش
گرفت و به عرصه هدفگذاري ،برنامهريزي و اجراي طرحهاي توسعه در كشور
وارد شد .بااينحال دستاوردهاي بسيار متفاوتي حاصل شد .ادعاي مقاله آنگونه
كه در فرضيه مطرح شد اين است كه ريشه اين تفاوت را بايد در دو حوزه
سازمان بوروكراتيک دولت و پيوندهاي آن با گروههاي تجاري داخلي جستوجو
كرد؛ دولت در يک حوزه به برنامهريزي و اجراي طرحهاي توسعه در كشور وارد
ميشود و در حوزه ديگر ،پيوندهاي خود را با گروههاي اجتماعي براي جلب
مشاركت آنها در روند توسعه برقرار ميكند .بهنظر ميرسد مهمترين محورهاي
درگير شدن دولت در روند توسعه را ميتوان در همين دو حوزه خالصه كرد.
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موفقيت يا عدم موفقيت دولت در اين مسير نيز توسط عوامل مرتبط با همين دو
حوزه قابل توضيح است .در ادامه اين عوامل مرتبط و سازوكارهايي كه از طريق
آن عوامل ياد شده بر نتايج مداخله دولت در روند توسعه در دولتهاي توسعهگرا
و دولتهاي رانتير تأثير گذاشتهاند ،توضيح داده شده است.
 .۲قابليتهاي نهادي دولتهاي توسعهگرا در کمک به توسعه
 .1-۲ايجاد بوروکراسي کارآمد

تقريباً همه كارشناساني كه به بررسي دولتهاي توسعهگرا پرداختهاند ،توانايي
اينگونه دولتها در ايجاد يک نظام بوروكراتيک كارآمد جزء اصليترين
ويژگيهاي اين نوع دولتها برشمردهاند .بهعنوان نمونه در محور بحث چارلمرز
جانسون ـ پايهگذار ايده دولت توسعهگرا ـ درباره دولت توسعهگراي ژاپن و
نمونههاي موفق مشابه آن در كره جنوبي و تايوان ،يک بوروكراسي كارآمد و
شايستهساالر قرار دارد كه كار طراحي و اجراي روند توسعه اقتصادي در كشور را
برعهده ميگيرد ).(Bason, 2003: 2
دولتهاي توسعهگرا همزمان با حركت در مسير توسعه ديرهنگام ،قابليت
نهادي سازمان دولت در طراحي و اجراي برنامههاي توسعه را بهطور مستمر
بهبود بخشيدند .مهمترين محورهاي حركت آنها در اين مسير كه به توفيق
برنامههاي توسعهشان ياري رساند را ميتوان بهصورت زير تشريح كرد.
 .1-1-۲شايسته ساالري در جذب نيروها در بوروکراسي
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يكي از ويژگيهاي مهم در دولتهاي توسعهگرا ،جذب بهترينها در دستگاه
بوروكراسي بوده است .كيم بي يونگ كوک در مقايسه ديوانساالري كره و
مكزيک اذعان ميكند درحاليكه مكزيک هنوز نتوانسته استخدام كارمندان
دولت را براساس آزمون نهادينه كند ،استخدام در دولت كره از طريق آزمونهاي
شايستهساالرانه ،بيش از هزار سال قدمت دارد .چنين سنتي براي مشروعيتبخشي
به برنامههاي دولت و ايجاد انگيزههاي غيرمادي در بهترينها و باهوشترينها
براي روي آوردن به مشاغل اداري در دستگاه دولت اهميت حياتي داشته است
) .(Kim, 1987: 100-102در كره نيز ،مانند ژاپن ،دولت بهطور سنتي كاركنان
ن دانشگاهها برميگزيند.
خود را از بااستعدادترين دانشآموختگان برجستهتري ِ

علل قابليتهاي متفاوت دولتهاي توسعهگرا و رانتير در كمک به روند توسعه

آمار مربوط به پذيرش در آزمون عالي اداري در كره تقريباً شبيه ژاپن است .با
آنكه در فاصله  1040تا  1053شمار ساالنه متقاضيان استخدام در مشاغل
بلندپايه اداري هفتبرابر افزايش مييافت؛ تنها حدود  1درصد از شركتكنندگان
در آزمونها پذيرفته ميشدند
كره بهعنوان تجليگاه اهميت سنتهاي ديوانساالري ،خود مهر تأييدي در
مورد آسيبپذيري ديوانساالري در برابر ورود افراد غيرشايسته به مناصب اداري
است .در دوره حاكميت سينگمان ري ـ پيش از كودتاي نظاميان ـ استخدامهاي
سياسي خارج از چارچوب آزمون انجام گرفت و تنها  4درصد از متصديان
شغلهاي بلندپايه ،از راه آزمون به چنين مقامي رسيده بودند .كساني كه به
مشاغل بلندپايه راه مييافتند ،نميتوانستند از طريق روال استاندارد ارتقاي
درونسازماني از نردبان ترقي باال روند؛ زيرا مشاغل باالتر عمدتاً براساس رويه
انتصابهاي ويژه پرميشد(اوانز)131-131 :1351 ،
 .۳-1-۲وجود سازماني راهنما و برنامهريز

شماري از نويسندگان وجود يک سازمان راهنما براي برنامهريزي روند توسعه را
از معدود ويژگيهاي اصلي دولتهاي توسعهگرا بهحساب ميآورند .از جمله
پيكانن چهار ويژگي اصلي براي دولتهاي توسعهگرا در نظر گرفته كه عبارتاند
از .1 :بوروكراسي شايستهساالر .1 ،نظام سياسي بوروكراتيکمحور كه در آن
اختيارات قوه قانونگذاري محدود شده است .3 ،مداخالت مؤثر دولت در اقتصاد
و  .4وجود سازماني راهنما براي هدايت روند توسعه ).(Pekkanen, 2004: 364
جانسون از اصليترين پژوهشگراني است كه بر نقش ديوانساالري در
هدايت فرايند توسعه تأكيد ميكند و ميكوشد نقش وزارت صنايع و بازرگاني
خارجي 8را در شكلدهي و هدايت توسعه و بازخيزش اقتصادي كشور ژاپن
تبيين كند .وي ديوانساالري ژاپن و وزارت صنايع و بازرگاني خارجي اين كشور
را داراي نقش رهبري نيرومند در دهههاي  1083و  1073براي هدايت و
حمايت از صنايع و بهطوركلي امر توسعه ميداند ).(Johnson, 1982: 56
سازمانهاي راهنما در دولتهاي توسعهگرا داراي درجه بااليي از اعتبار و
مشروعيتاند كه به آنها امكان ميدهد كارشناسان برجسته در رشتههاي مختلف
)5. (MITI
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را بهكار گيرند .اينگونه سازمانها همچنين ابزارهاي ويژهاي در اختيار دارند كه
سبب ترغيب طبقه تجاري بومي كشور به همكاري با سياستهاي آنها ميشود.
براي مثال در ژاپن ميتي و وزارت دارايي قادر بودند از كنترل خود بر
پساندازهاي داخلي براي تأمين اعتبارهاي ارزانقيمت در صنايع مورد نظر خود
استفاده كنند .برنامهريزان ژاپني از اين راه بهطور پيوسته روند حركت كشور در
مسير صنعتي شدن را هدايت كردند .براي مثال آنها صنايعي را كه ارزش افزوده
بيشتري توليد ميكردند مورد حمايت قرار دادند و در عوض از صاحبان صنايع
قديمي همچون نساجي خواستند مراكز توليدي خود را به خارج از كشور منتقل
كنند .اين الگوي مداخله دولت در روند صنعتي شدن كشور با درجات متفاوتي از
موفقيت در سطح منطقه مورد استفاده قرار گرفت (بيسون.)57 :1333 ،
در كره جنوبي نيز جايگاه نسبتاً ممتاز يک سازمان راهنما به نام دفتر
برنامهريزي اقتصادي از مشخصههاي احياي ديوانساالري دولتي بود .پارک اين دفتر
را بهعنوان يک ابرسازمان در حوزه اقتصاد ايجاد كرد و رياست آن را برعهده معاون
نخستوزير گذاشت .دولت كومين تانگ نيز توانست مجموعه كوچكي از سازمانهاي
نخبه مسئول تدوين خطمشي اقتصادي را پديد آورد كه ازلحاظ حوزه كار و تخصص
شبيه نمونههاي خود در ژاپن و كره بودند (اوانز.)130-138 :1351 ،
 .۲-1-۲شناسايي درست امكانات و پيگيري سياستهاي سنجيده
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يكي ديگر از عناصر مشترک در بوروكراسيهاي كارآمد دولتهاي توسعهگرا،
اتخاذ تصميمهاي درست و سنجيده براي كمک به روند توسعه بوده است .كره
جنوبي كشور مديران موفق دولتي و خصوصي است .آنها همواره با ارزيابي دقيق
از امكانات به برنامهريزي ميپردازند و سعي ميكنند در كمترين مدت ممكن،
بيشترين بهره را از كار بهدست آورند .عامل بودن و توانايي انعطاف ،از
خصوصيات اصلي مديران كره است (امجد.)184 :1354 ،
يكي از مهمترين ويژگيهاي نظام تصميمگيري در دولتهاي توسعهگرا،
توجه به مزيت نسبي در اين كشورها ـ يعني نيروي كار فروان و ارزان ـ بوده
است .برنامه توسعه كره جنوبي در درجه اول مبتنيبر تربيت نيروي كار ماهر و
ارزان بهعنوان اصليترين مزيت نسبي آن كشور بوده است .نظام آموزشي توجه
فراواني به ارائه آموزشهاي حرفهاي و فني در دبيرستانها و آماده كردن
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دانشآموختگان براي ورود به بازار كار دارد .در اين راستا ،برنامهريزان اقتصادي
كره جنوبي ،گسترش دبيرستانها ،مدارس حرفهاي و سپس دانشكدههاي فني و
مهندسي را در درجه نخست اولويت قرار دادند .تأكيد بر اين موضوع باعث شد
كره جنوبي بتواند از نيروي كار ارزان و تعليمديده بهعنوان بهترين سرمايه كشور
در توسعه استفاده كند (مدني.)85 :1373 ،
بهعنوان نمونه ديگر ميتوان به اتخاذ هوشمندانه سياست توسعه صادرات در
كره و تايوان در مقطع زماني درست اشاره كرد .براي مثال نظام تصميمگيري
دولت تايوان در دهه  1083دريافت كه پيگيري سياست جايگزيني واردات براي
صنعتي كردن اين كشور با توجه به محدود بودن بازار داخل و ضعف زيرساختها
مناسب نيست؛ ازاينرو برنامه توسعه كشور بهسرعت در مسير گسترش تجارت
خارجي و سياست توسعه صادرات تغيير جهت داد (سو.)108 :1375 ،
 .۳-۲قابليت ائتالفسازي دولت توسعهگرا در مسير توسعه

يكي ديگر از خصوصيات بارز در دولتهاي توسعهگرا ،توانايي آنها در جلب
همكاري بخشهاي مؤثر اجتماعي در برنامههاي توسعه است .امروزه اجماعنظر
گستردهاي دراينباره بهوجود آمده كه بدون جلب همكاري جامعه ،روند توسعه با
موفقيت همراه نخواهد شد .به گفته لفت ويچ ،در همه نمونههاي موفق توسعه
تحت هدايت دولت ،فراتر از دولت و نهادهاي توسعهاي كه ايجاد شد و يا ايجاد
آنها تسهيل شد؛ ائتالفي از نيروهاي سياسي واجتماعي وجود داشت .اين
ائتالفها ،از اراده و توان الزم براي برقراري ،حفظ و سازگار كردن آن نهادها
برخوردار بودند (برنل و رندال.)153 :1357 ،
اين يعني وجود يک نظام بوروكراتيک كارآمد ـ كه كار طراحي و هدفگذاري
برنامههاي توسعه را با شايستگي به انجام برساند ـ براي موفقيت در توسعه،
شرط الزم بهحساب ميآيد ،اما كافي نيست .واقعيت اين است كه بدون برقراري
ائتالف مؤثر اجتماعي ،بيسج منابع و امكانات موجود براي حركت در مسير
پرپيچوخم توسعه ،با مانع روبهرو خواهد شد .بدون جلب همكاري و برقراري
ائتالف ،اصوالً برنامه توسعه در مرحله اجرا با بنبست مواجه ميشود ضمن اينكه
كيفيت اين ائتالف نيز از اهميت فراواني برخوردار است .درصورتيكه اين ائتالف
بهگونهاي برقرار شود كه نظام تصميمگيري را اسير عاليق گروهي در جامعه
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سازد؛ شدتگيري فعاليتهاي رانتجويانه ،درعمل مانع از عملكرد صحيح
سازمان بوروكراتيک دولت در طراحي و اجراي برنامههاي توسعه خواهد شد.
 .1-۳-۲پيوندهاي اجتماعي انسجام بخش به بوروکراسي
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امروزه ديدگاههاي وبر در مورد لزوم ديوانساالري يكپارچه و شايستهساالر مورد
تأييد كارشناسان مختلف است و اين همان پديدهاي است كه دولتهاي
توسعهگرا در تدارک آن موفقيت بااليي داشتهاند .بااينحال مطالعات درباره
دولتهاي توسعهگرا نشان داد اين بوروكراسي شايستهساالر به شكل قابل توجهي
بر يک بستر و شبكه غيررسمي از روابط ويژه اجتماعي استوار ميشود .در تمام
توصيفهايي كه از دولت ژاپن شده بر اهميت حياتي شبكههاي غيررسمي ـ
بيروني و دروني ـ براي كاركرد موفق دولت تأكيد شده است .بهنظر ميرسد اين
شبكههاي دروني ،براي يكپارچگي ديوانساالري اهميتي حياتي دارند.
اين شبكههاي غير رسمي كه ديوانساالري را ازلحاظ دروني يكپارچه ميكنند
و به آن هويتي مشاركتي ميدهند تنها با اتكا به شايستهساالري پديد نميآيند.
ويژگيها و پيامدهاي اين شبكهها به فرايند گزينشي سختگيرانهاي بستگي دارد كه
طبق آن كارمندان دولت انتخاب ميشوند .اين واقعيت كه قابليتهاي رسمي شرط
اصلي ورود به شبكه است ،نه ارتباطات انتخاباتي يا وفاداريهاي سنتي ،احتماالً
سبب ميشود كار آمدي عملكرد ،به ويژگي ارزشمند اعضاي وفادار در شبكههاي
دروني مختلف تبديل شود .نتيجه اين وضع ،گونهاي وبرگرايي ـ مبتنيبر
شايستهساالري ـ نيرومند است كه در آن عناصر غيرديوانساالر نظام ديوانساالري
باعث تحكيم ساختار سازماني رسمي ميشود .درست همانگونه كه به گفته دوركيم
عناصر غيرقراردادي هر قرارداد ،باعث تحكيم قرارداد ميشود..
اهميت شبكههاي بيروني در پيوند دادن دولت و جامعه از شبكههاي دروني
هم بيشتر است .خطمشيهاي صنعتي ژاپن بهگونهاي بنيادي متكي بر انبوه
روابطي است كه وزارتخانهها و دستاندركاران عمده بخش صنعت را بههم پيوند
ميزند .شوراهاي رايزني فقط نمونهاي از شبكه مديريتياند كه بين ديوانساالري
و دستاندركاران كسبوكار درزمينه گردآوري اطالعات و تدوين خطمشي
مربوط به يک رشته موضوعات خاص و هميشگي ارتباط برقرار ميكند(اوانز،
.)131 :1351
در كره جنوبي دستگاه اداري از روحيه گروهي نيرومند و همبستگي اجتماعي

 .۳-۳-۲حفظ استقالل همراه با جلب همكاري

يكي از اصليترين ويژگيها در دولتهاي توسعهگرا ،استقالل آن است .در همين
راستا ،اوانز در تبيين آموزههاي خود از مفهوم استقالل ريشهدار بهره ميگيرد و
آن را مشخصه ديوانساالري توسعهگرا و نه چپاولگر ميداند .استقالل ريشهدار،
آميزهاي است از جدايي ديوانساالري از جامعه ـ كه مدنظر وبر است ـ و پيوند
استوار آن با ساختار اجتماعي اطراف .اگر دستگاه دولتي بهاندازه كافي پيوسته و
يكپارچه باشد ،جدايي باعث نميشود ظرفيت دولت محدود شود .اين استقالل به
تعبير اوانز ريشهدار است و ريشه در مجموعهاي از پيوندهاي اجتماعي دارد كه
دولت و جامعه را محصور ساختهاند و مجاري نهادي و سازماني الزم را براي
دادوستد مداوم اهداف و سياستها فراهم ميسازند.
يكي از ويژگيهاي متمايز دولت توسعهگرا ،توانايي آن در برقراري روابط
گسترده با بخش تجاري جامعه و حتي كمک به شكلگيري گروههاي تجاري و
صنعتي بدون افتادن در دام منافع اين گروههاست .نكته مهم در اين روابط ،در
امان ماندن دولت از اعمال فشارهاي بيشازاندازه از جانب منافع شركتهاي
بزرگ بوده است؛ به اين معنا كه دولت ضمن برقراري روابط نزديک با
شركتهاي بزرگ فعال در بخش خصوصي ،اسير منافع آنها نشد .در كره زمان
سلطه ارتش بر حوزه سياست اين امر تقويت شد (برنل و رندال.)315 :1357 ،
كره جنوبي براي توسعه خود از مدل ژاپن پيروي كرد كه در آن همكاري
ميان بخش خصوصي و دولتي از اهميت بسياري برخوردار است ،اما دولت در اين
مدل توسعه دست باال را دارد و تنظيمكننده روابط ،تعيينكننده اعتبارات و
طراح اصلي سياستهاي اقتصادي است .بنابراين كرهايها به پيروي از مدل ژاپن
ـ زايباتسو ـ به ايجاد چائبولها دست زدند .در سال  1087كره جنوبي داراي 37
چائبول سزاوار توجه بود كه در آن سامسونگ ،با دربرگرفتن  11شركت گوناگون
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بهرهمند است .اين افراد كه همگي از بهترين دانشآموختگان دانشگاههاي كشور
بهشمار ميروند ،تعهدي مشترک نسبت به توسعه دارند و در چارچوب ائتالفهايي
كه پيوسته در تغيير است با يكديگر در ارتباطاند (برنل و رندال.)103 :1357 ،
يكپارچگي گروهي به اين دولتها امكان ميدهد در برابر سلطهجويي دست نامرئي
بيشينهسازي منافع فردي مقاومت كنند (اوانز.)114 :1351 ،

18

سال اول ،شماره دوم،
پاييز و زمستان 08

رتبه نخست را در اختيار داشت ).(Jones and Sakong, 1980: 262
بهاينترتيب ،استقالل نسبي دولت توسعهگرا به آن اجازه ميدهد اهداف
استراتژيک توسعهاي را تعريف كند و محقق سازد و با مهمترين گروههاي
اجتماعي متحد شود كه به آن براي دستيابي به اهداف توسعهاي ياري رسانند .از
اين منظر استقالل دولت متضمن ميزان باالي ارتباط منطقي نهادهاي دولتي و
غيردولتي است كه قادرند اهداف منسجم توسعه را تنظيم كنند و به اجرا
درآورند .بر اين اساس ،استقالل يعني اينكه دولت بتواند بهعنوان يک بازيگر
جمعي منسجم در تعريف اهداف توسعه و تحقق آنها عمل كند.
حالت اتكا به جامعه در كره در روابطي انگشتشمار خالصه ميشد ،بيآنكه
در دامن يغماگريهاي ويژهنگر فرو رود .بنابراين دولتهاي توسعهگرا در ايجاد
طبقات صنعتي سازمانيافتهاي كه بهعنوان همكار به آنها نياز دارند يا نقش
محوري دارند موفق بودهاند .بهطوركلي اين مطلب روشن است :متفاوت بودن
سازمان دروني دولتها و روابطشان با جامعه سبب ميشود درجات مختلفي از
ظرفيت توسعهاي ايجاد شود (اوانز .)138 :1351 ،اساساً به باور برخي پژوهشگران
نوع رابطه ميان سياستمداران و ديوانساالران اصليترين مؤلفه در تعيين رفتار
ديوانساالري و نوع آن ـ غارتي يا توسعهاي بودن ـ است (عباسي.)38 :1357 ،
با توجه به مطالب فوق بهخوبي مشخص ميشود بوروكراسي كارآمد ،قوي و
مبتنيبر شايستهساالري و توانايي آنها در جلب همكاري و همراهي بخشهاي
بيروني و خصوصي در قالب شركتهاي بزگ صنعتي در دولتهاي توسعهگرا دو
متغير اساسي براي تضمين رشد و توسعه اقتصادي مطلوب بوده است كه به
كشور ژاپن ،كره جنوبي و تايوان بهعنوان نمونه اشاره شد.
 .4ضعفهاي نهادي دولتهاي رانتير در کمک به توسعه
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بسياري از محققان و پژوهشگران مسائل توسعه به دنبال يافتن اين پرسش
بودهاند كه چرا كشورهاي نفتخيز با وجود دسترسي به سرمايههاي عظيم
حاصل از صدور نفت در دستيابي به رشد و توسعه پايدار ناكام ماندهاند.
همانگونه كه پيش از اين اشاره شد در كشورهاي نفتخيز همانند كشورهاي
موفق شرق آسيا دولت نقشي محوري در طراحي و اجراي برنامههاي توسعه ايفا
كرد؛ هرچند شرايط شكلگيري و پرورش قابليتهاي نهادي آن در امر توسعه،

 .1-4ضعف در ايجاد بوروکراسي کارآمد

يكي از ويژگيهاي رايج و مشترک در دولتهاي صادركننده نفت ،ضعف و قابليت
پايين دستگاه بوروكراسي دولت در سطوح مختلف است كه بيترديد اثري
بهشدت منفي بر كارنامه عملكرد دولت در كمک به توسعه برجا ميگذارد.
ريشههاي اين ضعف را در همزمان شدن ورود درآمدهاي نفت و پايهريزي نظام
بوروكراتيک دولت در كشورهاي نفتخيز ميتوان مشاهده كرد .سازوكارهاي
احتمالياي كه اين شرايط شكلگيري دولت به ضعف توانايي آن در ايجاد يک
نظام بوروكراتيک كارآمد منجر ميشود را ميتوان بهشرح زير توضيح داد.

علل قابليتهاي متفاوت دولتهاي توسعهگرا و رانتير در كمک به روند توسعه

بهواسطه ورود درآمدهاي نفت تفاوتي اساسي با دولتهاي توسعهگرا داشت .در
اين قسمت به شماري از سازوكارهاي احتمالي اثرگذار درآمدهاي نفت بر
قابليتهاي نهادي دولتهاي صادركننده نفت در امر توسعه اشاره ميشود.

 .1-1-4درآمدهاي نفت و گسترش بيشازاندازه دستگاه بوروکراسي

تجربه كشورهاي نفتخيز صادركننده نفت حاكي از اين است كه درآمدهاي رانتي
سبب گسترش بيشازاندازه بوروكراسي دولت بهعنوان راهكاري آسان براي ايجاد
شغل ميشود .در اين شرايط وظايف اصلي بوروكراسي ميتواند تحتالشعاع مقاصد
سياسي زمامداران قرار گيرد؛ چراكه ممكن است آنها بر پايه مقتضيات آني سياسي و
در راستاي جلب رضايت جامعه ،سادهترين راهها را براي ايجاد اشتغال برگزينند.
نتيجه حاصل از اين روند ،شكلگيري يک بوروكراسي بسيار بزرگ ،پرخرج و
غيرمنعطف در پاسخگويي به اهداف توسعهاي كشور خواهد بود .كارل معتقد است
بزرگ شدن اندازه بوروكراسي در دولتهاي نفتي ،بر كارآمدي آن اثر منفي برجا
ميگذارد و مانع از عملكرد مثبت آن در راستاي توسعه و تحول اقتصادي ميشود
(كارل .)08 :1355 ،در دولتهاي رانتير ،ديوانساالري در هيئت طبقهاي رانتجو
درميآيد كه در برابر برنامهريزي عقالني در مسير توسعه مانع ايجاد ميكند و به
عامل عمدهاي در هدر دادن منابع دولت تبديل ميشود (عباسي.)35 :1357 ،
17

 .۳-1-4نوسان درآمدهاي نفت و بي ثباتسازي نظام تصميمگيري

يكي از ويژگيهاي هميشگي بازار نفت ،نوسان شديد بهاي اين ماده در بازار بوده
بهطوريكه تكانههاي شديدي را در خالل چند دهه اخير رقم زده است كه
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كارشناسان از آن با عنوان شوکهاي نفتي ياد ميكنند .اين چرخشهاي ناگهاني
در بهاي نفت در بازار ،بهطور معمول به بروز دورههاي رونق و ركود درآمدها در
كشورهاي نفتخيز منجر ميشود و شرايطي را رقم ميزند كه مديريت كردن آن
براي سياستگذاران در دستگاه بوروكراسي دولت بهشدت دشوار ميشود .نوسان
قيمتها ،اثر منفي شديدي بر نظم و ساماندهي بودجه و كنترل امور مالي دولت
برجا ميگذارد و درعينحال برنامهريزيهاي دولت را در عرصههاي مختلف
تضعيف ميكند ).(Karl, 2005: 23
نوسان درآمدهاي نفتي براساس تجربه تاريخي ،به مقوله برنامهريزي در امر
توسعه آسيب ميزند .شتاب سياستمداران در خرج كردن درآمدها در مواقع وفور
آنها در كشورهاي پرجمعيت نفتخيز امري شايع بوده كه كارشناسان از آن با
عنوان شيفتگي نفتي ياد ميكنند .اين پديده سبب بروز معضلي به نام بيماري
هلندي ميشود كه بهشدت به برنامههاي دولت براي كاهش وابستگي به نفت از راه
توسعه بخشهاي مولد آسيب ميزند و ميتواند درعمل نتيجهاي وارونه به بار آورد.
در زمان كاهش شديد درآمدهاي نفت نيز سياستمداران درمييابند كه كاهش
تعهداتي كه دولت در زمان وفور درآمدها برعهده گرفته به لحاظ مصالح سياسي
امكانپذير نيست .نتيجه اين معادالت سياستزده شدن نظام تصميمگيري و
تضعيف توان بوروكراسي در برنامهريزي عقالني در مسير توسعه است.
 .۲-1-4غلبه کارکرد توزيعي دستگاه بوروکراسي ،افزايش فساد و تشديد کجروي
در سياستگذاري

15

سال اول ،شماره دوم،
پاييز و زمستان 08

بزرگي درآمدهاي نفتي نسبت به اقتصاد كشورهاي نفتخيز ،توزيع اين درآمدها
را در سطح جامعه به مقولهاي حساسيتبرانگيز در اين دولتها و بوروكراسي آنها
تبديل ميكند .اين مسئله آنچنان اهميت دارد كه لوسياني ـ از پايهگذاران ايده
دولت رانتير ـ اين نوع دولت را دولت توزيعکننده 8ناميده است .وي بر اين باور
است كه عملكرد غالب اين دولت ،تخصيص و توزيع درآمدهاي رانتي است كه از
خارج دريافت ميكند« .يک دولت رانتير در آخر كار ،درآمد دريافتي از خارج را
توزيع ميكند .البته دست دولت باز است كه اين كار را به شيوههايي متفاوت
انجام دهد .بدينمعنا كه ممكن است در ميان اهداف مختلف براي هزينه كردن
6. allocation state
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اين درآمد ،تقويت پايههاي اقتصاد داخل نيز مدنظر قرار گيرد .بااينهمه تا زماني
كه اقتصاد داخلي براي كسب درآمد بيشتر از راه ماليات مورد توجه قرار نگيرد؛
تقويت اقتصاد داخلي در بهبود درآمدهاي دولت بازتاب پيدا نخواهد كرد و
بنابراين بهعنوان پيششرط موجوديت و گسترش دامنه عملكرد دولت بهحساب
نخواهد آمد» ).(Luciani, 1986: 68
غلبه كاركرد توزيعي دستگاه بوروكراسي دولت در كشورهاي نفتخيز،
فعاليتهاي رانتجويانه را براي دسترسي به سهم بيشتري از اين درآمدها
افزايش ميدهد كه يكي از پيامدهاي فوري اين وضع تشديد فساد در دستگاه
بوروكراسي است .در اين شرايط زمينه رفتار قانونمند در دستگاه بوروكراسي
تضعيف خواهد شد .دسترسي دولت به پولهاي آماده ناشي از صدور نفت،
سرمايهگذاريهاي بخش دولتي در حوزههاي مختلف را بهشدت افزايش ميدهد.
اين سرمايهگذاريها ممكن است با اجراي طرحهايي همراه شوند كه بهلحاظ
اقتصادي سؤالبرانگيزند و كاركرد توزيع پول در آنها اولويت بيشتري داشته
باشند .ضمن اينكه ورود مستمر درآمدهاي نفت به خزانه دولت ،امكان پوشش
هزينه طرحهاي زيانده اقتصادي و سر پا نگه داشتن آنها را فراهم ميكند و
بدينترتيب كجروي در سياستگذاري براي توسعه تشديد ميشود.
 .۳-4ضعف توانايي ائتالفسازي دولت رانتير در مسير توسعه

همانگونه كه پيش از اين اشاره شد موفقيت دولت در هدايت روند توسعه
افزونبر وجود يک دستگاه بوروكراتيک كارآمد به توانايي آن در جلب مشاركت
گروههاي مؤثر اجتماعي در روند توسعه متكي است .تجربه عملكرد دولتهاي
صادركننده نفت از ضعف قابليت اين دولتها در برقراري چنين ائتالفهايي
حكايت دارد .در اين خصوص به دو سازوكار عمدهاي كه به اين ضعف نهادي
دامن ميزند اشاره ميشود.
 .1-۳-4ضعف پيوند دولت رانتير با گروههاي مختلف اجتماعي

10

يكي از ضعفهاي اساسي دولتهاي متكي به صدور نفت كه غالب صاحبنظران
به آن اذعان دارند ،ضعف توانايي استخراجي اين دولتهاست كه اين مسئله
ميتواند به ضعف جدي پيوندهاي دولت با بخشهاي مختلف جامعه منجر شود.
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در ادبيات سياسي بهويژه در چارچوب نظريات مبتنيبر كاركردگرايي ،نظام
سياسي بهعنوان يكي از خردهنظامهاي اجتماعي كارويژههاي خاصي را برعهده
دارد كه از جمله آنها كارويژه استخراج منابع از داخل جامعه و توزيع مجدد
آنهاست .بحث استخراج ،هم منابع مادي همچون ماليات و هم منابع انساني
همچون بهكارگيري مهارتها و تواناييهاي گروههاي اجتماعي را مدنظر قرار
ميدهد .بر اساس اين تحليل ،يكي از معيارهاي عمده سنجش ميزان كارآيي يک
نظام سياسي ،بررسي توان استخراج و توزيع مجدد منابع در داخل جامعه است.
بهلحاظ تجربه تاريخي ،دولتهاي رانتير در استخراج و بازتوزيع درست منابع در
داخل جامعه چندان موفق نبودهاند .در نظامهاي سياسي پيشرفته ،بخش اعظم
منابع مالي الزم براي اداره دستگاه بوروكراسي دولت از طريق ماليات جمعآوري
ميشود .اين ميزان براي دولتهاي پيشرفته امروزي حدود  03درصد ميرسد.
درحاليكه دولتهاي رانتير نفتي ،بهطور معمول كمتر از  83درصد از بودجه
عمومي خود را از طريق ماليات دريافت ميكنند و عموماً سهم ماليات در بودجه اينگونه
دولتها نهايتاً در حد  13درصد تا  33درصد است (ميرترابي1354 ،ب.)115 :
دولت و جامعه درصورتي ميتوانند تعامل ارگانيک خود را تداوم بخشند كه
از فراز و فرود معيشتي يكديگر مطلع باشند و يک نظام جامع و صادق
اطالعرساني كاستي آن دو را به يكديگر منتقل كند .يكي از مجراهاي مؤثر و
پايدار اطالع دولت از شيوه توزيع فقر و ثروت در جامعه نظام مالياتي است كه
درصورت ضعف آن ،مجراهاي ارتباط و پيوند دولت و جامعه تضعيف خواهد شد
(نصري114 :1353 ،ـ.)113
بايد توجه داشت دولتهاي توسعهگرا از راه برقراري روابط فشرده با
گروههاي اجتماعي خارج از خود ،در پيشبرد سريع توسعه توفيق يافتهاند .اين
روابط هم اطالعات الزم براي طراحي درست برنامهها را در اختيار سياستگذاران
قرار ميدهد و هم اجراي طرحها را از راه جلب مشاركت گروههاي اجتماعي
امكانپذير ميسازد (شيرزادي.)53 :1358 ،
در خصوص تأثير درآمدهاي رانتي بر رابطه دولت با گروههاي مؤثر اجتماعي
همچون گروه تجاري داخلي ،مطالعات كريستال ( )1375درباره كويت ،قطر و
بحرين؛ چودري ( )1007درباره عربستان و الئوري برند ( )1001درباره اردن
نشان داده است كه به دنبال دستيابي دولت به رانتهاي خارجي ،روابط آن با

 .۳-۳-4رانتجويي نفتي و تضعيف انسجام و بي طرفي بوروکراسي دولت

هواداران نظريه دولـت رانتيـر ،تشـديد گـرايش هـا و روحيـات رانـتجويانـه را از
ويژگ ـيهــاي متمــايز اقتصــادهاي رانتي ـر م ـيداننــد .بــبالوي در توص ـيف خــود
ويژگي هاي دولت و اقتصاد رانتي خاطرنشان كرده اسـت« :اليـه هـاي متفـاوتي از
افراد و گروه هاي ذي نفع در رانت حكومتي ايجاد شده اند كه آنها نيز بهنوبه خـود،
اليه هاي جديد از افراد و گروه هاي ذي نفع را ايجاد كرده اند .كل اقتصاد به صـورت
سلسلهمراتبي از اليه هاي رانتيرها سازماندهي شده است به گونه اي كه حكومـت
در رأس اين هرم سلسلهمراتبي قرار دارد و بـه عنـوان حـامي نهـايي همـه ديگـر
رانتيرها در اقتصاد عمل ميكند» ).(Beblawi, 1987: 86
ويژگي اساسي روحيه رانتي كه آن را از رفتار اقتصادي متعارف و معمولي
جدا ميكند اين است كه در پيوند ميان كار بهعنوان علت و پاداش بهعنوان
معلول ،خدشه وارد ميسازد .بهاينترتيب بهدست آوردن پاداش يا ثروت ارتباطي
به كار و تالش و خطر كردن ندارد ,بلكه برعكس به شانس يا رابطه و موقعيت
خاص ارتباط پيدا ميكند .افراد در يک دولت رانتير با چنين روحيه رانتي ،به
دنبال كار و كوشش نميروند زيرا معتقدند ثروت نتيجه كار و كوشش نيست,
بلكه نتيجه شانس و تصادف است (حاجييوسفي.)183 :1355 ،
در چنين شرايطي گروههاي اجتماعي و بخش خصوصي بهجاي حركت در
مسير توسعه و كمک به روند آن به دنبال كسب سهم خود از منابع موجود آنهم
در فضايي رانتي نه رقابتي برميآيند .بنابراين كاركرد مثبت اين گروهها در كمک
به امر توسعه آسيب مي بيند .درعينحال بايد توجه كرد كه فعاليتهاي
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گروههاي تجاري دستخوش تحولي جدي شد .به اين طريق كه دولت در حوزه
اقتصادي به اين گروهها امتيازاتي داد ,اما در حوزه سياستگذاري آنها را به حاشيه
راند و خود رأساً بدون مشورت و جلبنظر و همكاري اين گروهها ،برنامههاي
مورد نظرش را طراحي و اجرا كرد؛ البته پيتر مور با ادامه كار كريستال درباره
سه كشور كويت ،قطر و بحرين دريافت كه در دو كشور نخست ،در پي بروز و
استمرار بحران مالي ناشي از كاهش شديد درآمدهاي نفت و يک رشته تحوالت
سياسي ديگر ،دولت ناچار شد پيوندهاي مؤثرتري با نخبگان تجاري برقرار كند و
آنها را در روند سياستگذاري شريک كند ).(Moor, 2003: 35-36
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رانتجويانه ،اساساً فعاليتهايي غيرمولد و غيراقتصادياند و روي آوردن بازيگران
به آن به زيان فعاليتهاي مولد منجر خواهد شد و بخشي از سرمايههاي جامعه
را نيز در مسيرهاي غلط هدر خواهد داد (خضري.)7 :1351 ،
در چنين فضايي ،بستر اجتماعي حامي يک نظام بوروكراتيک بيطرف و
منسجم ،شكل نميگيرد .اين فشارها و رقابتهاي رانتجويانه ،عمالً دستگاه
بوروكراسي دولت را اسير عاليق مختلف ناحيهاي ،قومي ،صنفي و  ...ميسازد و
چندپارگي آن را تشديد ميكند .اين روند ميتواند به پيدايش دستگاه
بوروكراتيک عريض و طويلي منجر شود كه تعهدات گستردهاي را در حوزههاي
مختلف پذيرفته است بيآنكه از اقتدار نهادي و استقالل عمل الزم در انجام
كاركردهايش بهرهمند باشد .به گفته كارل بهرهبرداري از نفت با تشكيل دولت
مدرن همزمان نشده بود ,بهعبارتديگر اگر درآمد نفت تحت مديريت تشكيالت
كامالً نهادينه شده و رويههاي جاافتاده قرار گرفته بود ،اين مسيرهاي توسعه در
دولتهاي رانتير احتماالً بسيار متفاوت از كار درميآمد .اين واقعيت كه توسعه
اقتصادي و نهادي نروژ پيش از تبديل شدن آن به يک كشور صادركننده نفت
تفاوت محسوسي با ونزوئال ،ايران ،نيجريه و الجزاير داشته است ،به ما امكان
ميدهد تا مزاياي ساختار اداري كامالً نهادينه و كمتر سياسي شده را براي
استفاده از گنج نفت نشان دهيم (كارل.)310 :1355 ،
نتيجهگيري
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توسعه اساساً مقولهاي چندمتغيره و پيچيده است و سادهسازي واقعيتهاي
مرتبط با آن ميتواند به بروز اشتباهات تحليلي و عملي فاجعهباري منجر شود.
تجديدنظرهاي جدي در مباني نظري و روشهاي مطالعاتي نسلهاي اول
مكتبهاي نوسازي و وابستگي مؤيد همين واقعيت است .بااينهمه مطالعات
تجربي درباره نمونههاي موفق توسعه و مقايسه آنها با ديگر نمونهها ميتواند بر
آگاهي ما از كموكيف مسائل توسعه و مهمترين عوامل و متغيرهاي دخيل در آن
و همچنين سازوكارهاي علّي اثرگذاري اين متغيرها ،بيافزايد .ازاينرو مقاله حاضر
تالش كرد عملكرد دو نوع دولت در جهان سوم را در كمک به توسعه جوامعشان
با يكديگر مقايسه كند.
واقعيت اين است كه اگر دولت بخواهد بار هدايت روند توسعه و سياستگذاري
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كالن درباره آن را به دوش بكشد پايهريزي سازماني بوروكراتيک كارآمد ،شايستهساالر
و انعطافپذير ،از ملزومات اساسي موفقيت در اين راه بهحساب ميآيد و تجربه
دولتهاي توسعهگرا نيز بهخوبي گواه اين امر است .واقعيت مهم ديگر نيز اين است
كه شبكه روابط اجتماعي دربرگيرنده اين بوركراسي نيز بايد به خوبي سازمان دهي
شود تا ضمن همراهي با سياستهاي توسعهاي دولت ،به انسجام ،بيطرفي و
استقالل آن آسيب نزند.
مقاله نشان داد كه تدارک هر دو شرط به قابليتهاي نهادي دولت بستگي
دارد و اين قابليتهاي نهادي نيز ميتواند ريشه در شرايط شكلگيري دولت
داشته باشد .بهطوركلي ايجاد و تقويت اين قابليتها به تصميمهاي نخبگان در
زمان طراحي نهادهاي دولت بستگي دارد .شواهد تجربي حاكي از اين است كه
اگر نخبگان احساس كنند چارهاي جز گام نهادن در وادي پرچالش ساخت
نهادهاي مؤثر دولت ندارند ,ممكن است در اين مسير حركت كنند و هزينههاي
مربوط را ـ كه بخشي از آن از درگير شدن با منافع گروههاي مختلف اجتماعي و
تنظيم عاليق و منافع آنها حاصل ميشود ـ بپردازند .بهنظر ميرسد يكي از
مهمترين وجوه تمايز دولتهاي توسعهگرا و دولتهاي صادركننده نفت در همين
برداشت نخبگان آنها از ضرورت يا عدم ضرورت حركت در اين مسير نشئت
ميگيرد .بهطور خالصه نخبگان دولت توسعهگرا در آغاز برنامههاي توسعه خود
اين ضرورت را احساس و در مسير انجام آن حركت كردند ,اما نخبگان در
دولتهاي رانتير اينگونه احساس و عملي نداشتند.
اين يافته واقعيت مهمي را گوشزد ميكند و آن اين است كه تغيير اساسي
شرايط در دولتهاي صادركننده نفت ،ممكن است انگيزههاي نيرومندي براي
تقويت قابليتهاي نهادي دولت ايجاد كند .همانگونه كه پيش از اين اشاره شد
پيتر مور نشان داد به دنبال كاهش شديد درآمدهاي نفت و يک رشته تحوالت
در آرايش قدرت نيروهاي اجتماعي و سياسي در داخل ،دولت كويت ناگزير شد
گروه تجار سنتي را كه از فرايند رايزني در سياستگذاري كنار گذاشته بود دوباره
به صحنه بازگرداند .ممكن است كاهش تدريجي درآمدهاي نفت و روند فزاينده و
غيرقابل استمرار تعهدات هزينهاي دولت فرضاً در چارچوب پرداخت انواع
يارانهها ،انگيزههاي مشابهي را ايجاد كند .ازاينرو ،اجراي طرح هدفمندسازي
يارانهها در كشور را ميتوان در همين راستا ارزيابي كرد .در راستاي اجراي اين
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طرح ،زمينه حركت دولت در مسير تغيير رويههاي نهادي گذشته فراهم شده و
اين امر بهطور بالقوه ميتواند به انسجام و استقالل بيشتر دستگاه بوروكراسي
دولت و بازسازي روابط آن با گروههاي اجتماعي منجر شود.
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