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نسبت درآمدهای نفتی با ایجاد ساختارهای بوروکراتیک در گفت و گو با سعید لیالز

بیماری هلندی ماهیت پوپولیستی دارد

نکته
از مصاحبه

الگوهای مصرف توده مردم تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی قابلیت فساد پذیری دارد
سپیده پیری

خبرنگار

از زمانــی کــه طــای ســیاه بــای جانــکاه شــد،
نفریــن منابــع دامــان روزگارمــان را گرفت .در
گذشــتههای نــه چنــدان دور تصــور بــر آن بــود
که رابطــه مســتقیمی میان وفــور منابع و رشــد
اقتصــادی کشــورها وجــود دارد امــا عملکــرد
کشــورهایی کــه چــرخ اقتصادشــان بــر پایــه
درآمدهــای طبیعــی میچرخــد ،نشــان داد به
دالیل نهــادی و از منظــر اقتصاد سیاســی آنچه
وفور منابع برای کشــورها به بار مــیآورد چیزی
نیســت جــز رانتجویــی ،فســاد اداری ،توزیع
ناعادالنه ثروت و توسعه نیافتگی در تمام ابعاد
آن .سعید لیالز اقتصاددان و عضوهیأت علمی
دانشگاه شهید بهشــتی از منظر تاریخ اقتصادی
به تبیین این واقعــه از ابتدای دهه  50تا به امروز
پرداخــت و از آن به عنوان بیمــاری هلندی یاد
کرد که هم تجربه ناپذیر اســت و هم ویروس آن
قابل انتقال به دولتهای بعدی است.

بارآخــر هــم بعــد از پذیــرش برجــام بــود .زمانی که
درآمدهــای نفتی روبــه بهبودی رفت و درآمد کشــور
افزایــش پیدا کــرد .به نظر میرســد هر دولتــی که در
دام بیمــاری هلنــدی بیفتــد بــه آن گرفتار میشــود.
جالبتــر آنکــه ویــروس ایــن بیمــاری هــم قابــل
انتقال است.
ëëعلت وخیم بــودن بیمــاری هلندی چیســت؟ این
تجربه تکرار شونده مختص جامعه ایران است؟
این بیماری ناشــی از ماهیت پوپولیستی ساختارهای
سیاسی است و تنها مختص ایران نیست و در بسیاری
از کشورها از جمله روسیه ،عربستان و نروژ هم اتفاق
افتــاده اســت .در کل میتوان گفــت هنگامی که وفور
منابع اتفاق میافتد انســانها ،رژیمها ،حکومتها و
سیستمها شروع به بیانضباطی میکنند .این رویداد
هنگامــی کــه در ســال  1353در ایــران رخ داد منجــر
بــه تجدیدنظــر در برنامه پنجم توســعه شــد .برنامه
پنجمــی که  30میلیــارد دالر درآمد خارجی داشــت.
رقمی که نســبت بــه برنامه قبلی کــه  10میلیارد دالر
بود به سه برابر رسید و این خود تورم زا بود.
ایــن رقــم دوباره افزایش پیــدا کرد و بــه  220میلیارد
دالر رســید ،یعنــی برنامــهای کــه عملکــرد قبلی آن
 10میلیــارد دالر بــود عملکــرد بعــدی آن را بــر 220
میلیــارد دالر بســتند .بــه گونــهای کــه فکــر میکردند
ایــن درآمــد نفت تــا ابد افزایشــی خواهد بــود .مانند
کاری کــه رئیس جمهوری پیشــین انجام داد .در دهه
 50ورود دالرهــای نفتی باعث شــد که کل ســازمان و
ســاختار اقتصــادی ایران را بهم بریــزد و به دنبال آن
ســاختارهای اجتماعــی و سیاســی هم دچار مشــکل
شــود .در حوزه اقتصادی هم تورم شدید اتفاق افتاد
و تبعیض چنان رشــد پیــدا کرد که ســقوط رژیم تنها
چاره آن بود .انقالب اســامی ،اقتصاد ایران را نجات
داده اســت و آن ناهماهنگــی کــه در ســاختار رژیــم
گذشــته اتفاق افتاده بــود اصالً چاره پذیــر نبود چون
که در داخل شــاکله آن نظام امکان هیچ کاری وجود
نداشت.
ما در ســالهای  1382تا 1390به همین مشکل دچار
شــدیم ،اما چون اقتصاد ایران بزرگتر شــده بود هم
میــزان شــوک اقتصادی کمتر بود و هــم این موضوع
قابــل کنتــرل بود.ایــن بــار رژیــم ســرنگون نشــد ولی
تالطمهــای بســیاری را ایجاد کــرد .حتــی اتفاقهای
ســال  1388بــه ایــن مســائل و مشــکالت اقتصــادی
ارتباط دارد چرا که همان پیامدهای دوران شاه دیده
میشــد ،اما اقتصــاد ایران بــزرگ بود و شــوک نفتی
کمتر توانست روی این تالطمها اثرگذار باشد.

هنگامی که وفور منابع اتفاق
میافتد انسانها ،رژیمها،
حکومتها و سیستمها شروع
به بیانضباطی میکنند
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ایران

ëëاواخــر دهــه  40و اوایل دهه  50به طــور قابل توجهی
افزایــش درآمــد نفتــی را تجربــه کردیم کــه نتیجه آن
نــه تنهــا بــه رشــد اقتصــادی کشــور منجــر نشــد بلکه
میتــوان گفت به نوعی ســاختار بوروکراتیک ایران را
دســتخوش یکســری جاه طلبیها کرد .تحلیل شــما از
این رخداد تاریخی چیست؟
این موضوع در آن دهه برای نخستین بار اتفاق افتاد
و تا پیش از آن کارشناسان ایرانی و حتی خاورمیانه با
اصطالح بیماری هلندی آشنا نبودند و هیچ درکی از
آن نداشــتند درنتیجه کشــور به دام درآمدهای نفتی
افتاد .در ســال های بعد دوباره این اتفاق تکرار شد و
ما به همان دامی افتادیم که سالهای  1351و 1352
گرفتار شــده بودیم .به نظر میرســد بیماری هلندی
یک بیماری تجربه ناپذیر است یعنی انباشت تجربه
بــرای آن اتفــاق نمیافتد ،چرا که پنــج بار در اقتصاد
ایران تکرار شده است.
ایــن بیمــاری در اقتصــاد ایــران از ســال  52 ،51بــا
افزایــش بیســابقه قیمت نفت آغاز شــد پــس از آن
در ســالهای  1362و  1363درآمــد ارزی حاصــل
از صــادرات نفــت در آن دو ســال بــه  50میلیــارد
دالر رســید .یــک بار دیگــر هم از ســال  1380تا 1390
ایــن اتفــاق افتــاد کــه بــاز درهمــان چالــه افتادیــم.
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ëëپــس اقتصــاد ایــران در مواجهه با درآمدهــای نفتی
محکوم به تکراراست؟
نــه تنهــا ایــران بلکــه همــه دولتهــا و ســاختارهای
سیاســی این گونه هســتند .حتــی افراد هــم اگر دچار
وفــور منابع بادآورده بشــوند ،ناگزیر بــه بیانضباطی
هستند اما تفاوت در این است که با هر بار تکرار شدت
لطمه از دفعات گذشــته کمتر میشــود و اثرات آن را
بهتر میتوان کنترل کرد.جالب توجه آنکه عربســتان
هم در همین دام افتاد.در واقع همه کشورهای نفتی
تجربههایــی ماننــد کشــور ایــران داشــتهاند و مســأله
درآمدهای نفتی و مشــکالت حاصــل از آن تجربهای
انباشت ناپذیر است.
ëëبــه تعبیــر شــما بــرون رفــت از بیمــاری هلنــدی
تجربــه ناپذیر اســت اما چطــور الگوبــرداری نهادها و
سیاستگذاریهای اقتصادی ما در مواجهه با این اتفاق
در طول دهههای مختلف یکســان بوده است؟ گویا ما
در این زمینه الگوبرداری میکنیم.
بله همین طور است اما این موضوع در اختیار کسی

نیســت و به صورت ناخودآگاه رخ میدهد .هنگامی
که وفــور منافــع اتفــاق میافتــد ،بیانضباطــی جزو
جدایی ناپذیر مســأله است .در سالهای 1362-63
و در اوج جنــگ تحمیلــی و در حالــی کــه یک دولت
انقالبی روی کار بود به همان اندازه که فشار خارجی
اجــازه مــیداد و بــه همــان انــدازه کــه درآمدهــای
نفتــی افزایــش پیدا کــرد ،کشــور دچــار بیانضباطی
مالــی شــد درحالــی کــه از تجربه پیشــین فقــط چند
ســال میگذشــت .در چنیــن شــرایطی نــوع نظــام
سیاســی و ایدئولــوژی آنهــا باعث تفــاوت در واکنش
به مســأله نمیشــود بدیــن معنا که عملکــرد دولت
هویــدا با عملکرد برخــی دولتهای بعــد از انقالب
یکسان بود.
در ســال  1352نخستوزیر وقت با عجله به مجلس
مــیرود و با خوشــحالی اعــام میکند کــه تخم مرغ
با هواپیما وارد ایران شــده است .شــبیه همین اتفاق
در ســالهای  1390و  1396اتفــاق افتــاد .ســه چهــره
سیاســی با ســه ایدئولوژی و رویکــرد مختلف واکنش
یکسانی به موضوع داشتند.

ëëاگــر تحلیل را به ســطح خــرد بیاوریم ،تبعــات وفور
منابــع و درآمدهــای نفتــی در رفتــار اقتصــادی مــردم
چگونه تبلور یافته است؟
مردم با ســرعت خود را با بیانضباطی جدید تطبیق
میدهنــد .بیانضباطی کــه به اعمــاق جامعه ایران
نفــوذ کــرد و یــک الگوی مصــرف متکی بــه واردات و
مصرفگرایی را در ایران به وجود آورد.
این موضوع بشــدت در مردم ایران رسوخ کرد و تأثیر
گذاشــت .در تمام  15ســال آخر رژیم پهلوی با وجود
آنکــه رشــد تولید مــواد غذایی از نرخ رشــد جمعیت
بیشــتر بود امــا میل به مصــرف آن قدر بــاال رفت که
تا ســال 1356ایران به واردکننــده مواد غذایی تبدیل
شد.شــبیه ایــن اتفــاق را در ســالهای  1382تا 1390
میبینیم که انگور از فرانسه و سیر ترشی از چین وارد
میشود.
در شــرایطی کــه میوههایی کــه خودمــان تولید کننده
اصلی آن هســتیم از خارج وارد میشود یعنی چقدر
الگوهــای مصــرف تــوده مــردم تحت سیاســتهای
اقتصادی با سرعت قابلیت فساد پذیری دارد.

در سالهای  1362-63و در
اوج جنگ تحمیلی و در حالی
که یک دولت انقالبی روی کار
بود به همان اندازه که فشار
خارجی اجازه میداد و به
همان اندازه که درآمدهای
نفتی افزایش پیدا کرد ،کشور
دچار بیانضباطی مالی شد
درحالی که از تجربه پیشین
فقط چند سال میگذشت .در
چنین شرایطی نوع حکومت
و ایدئولوژی آنها باعث تفاوت
در واکنش به مسأله نمیشود
بدین معنا که عملکرد دولت
هویدا با عملکرد برخی
دولتهای بعد از انقالب
یکسان بود
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در تمام  15سال آخر رژیم پهلوی
با وجود آنکه رشد تولید مواد
غذایی از نرخ رشد جمعیت
بیشتر بود اما میل به مصرف
آن قدر باال رفت که تا سال
1356ایران به واردکننده مواد
غذایی تبدیل شد.شبیه این اتفاق
را در سالهای  1382تا 1390
میبینیم که انگور از فرانسه و سیر
ترشی از چین وارد میشود

تحلیلی از علی مروی ،مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

نفت و الگوی حکمرانی کشور

تحلیل

وجود منابع طبیعی از جمله نفت و گاز
در یک کشــور میتواند حکم چاقوی دو
لبه را داشــته باشد .اگر الگوی حکمرانی
در آن کشــور بــه گونهای باشــد که بتواند
درآمدهــای ناشــی از ایــن منابــع را
بهصورت بین نســلی مدیریــت کند ،برکت اقتصــاد خواهند
شــد :مانند نــروژ .اما اگر این منابع الگــوی حکمرانی را متأثر
کنند خود مانعی بر ســر راه پیشرفت کشــور میشوند و از آن
میتوان بهعنوان شــومی منابع یاد کرد .متأســفانه در کشــور
مــا از قبل انقالب اســامی حالت دوم برقرار بوده اســت و با
وقوع انقالب نیز این رویه اصالح نشــد .در این نوشته برآنیم
که بخشــی از این مســأله را در قالب «نفــت و چگونگی رفتار
دولتها»« ،نفت و جامعه» و «نفت و اقتصاد» تبیین کنیم.
ابتدا از اثرات مهم نفت بر رفتار دولتها آغاز میکنیم:

نفت و جامعه
 2اثــر اقتصــاد نفتی بر جامعــه و تبییــن آن از منظر
رفتار شناســی و رانتجویی قابل تحلیل اســت که
موارد زیر را شامل میشود:
ëëنفت و گروههای ذینفع :رانت جویی
وجــود درآمدهــای نفتــی باعث شــده کــه خیلــی از گروهها و
تولیدکنندگان راه ســادهتر کســب درآمــد را انتخاب کنند.این
یعنــی چانــه زنی برای کســب ســهم باالتری از ســفره نفتی.
ایــن امر به مرور باعث نهادینه شــدن رفتــار رانت جویانه در
این بازیگران شده اســت .متعاقب این ،بخش قابل توجهی
از بنگاههــای کشــور گرچــه بــه ظاهــر در حــال تهیــه کاالها یا
خدمات هســتند اما در واقع حیاتشــان وابستگی زیادی دارد
به میزان سهمی که از این درآمدها نصیبشان میشود.
ëëاثر تورم و بیکاری بر فرهنگ و روان مردم
همانگونــه کــه توضیــح داده شــد ،یکــی از علــل اصلــی تورم
مزمــن و بیکاری باال در کشــور ،رفتارهای نفتی دولتهاســت.

3

ویکیپدیا

نفت و رفتار دولتها
ëë 1نگاه باال به پایین
وجــود منابــع نفتــی در دســتان دولتها هــم نیاز
آنهــا به مالیــات را کاهش داده و هم آنها را بــه مرجع توزیع
رانتها و درآمدهای نفتی تبدیل کرده اســت .این امر باعث
شــده که همــواره نســبت دولــت و بقیــه ،نســبت اعطاکننده
مواهــب و گیرنــده مواهب باشــد و نوعی حس قــدرت و نگاه
بــاال به پایین در دولتها شــکل گیــرد .متعاقباً ،مدعی بودن
جای پاسخگویی دولتها را گرفته است.
 حــس قــدرت کاذب ،گســترش بدنه دولــت و کاهــش توانراهبری دولت
وجــود منابع نفتی در دســتان دولت ،زمینه حضــور دولت در
الیههای اجرایی و عرضه بازار کاالها و خدمات مختلف مانند
ســامت ،آمــوزش و ...را فراهــم کــرده اســت .این امــر باعث
شــده کــه گر چــه انــدازه و گســتره دولت بزرگ شــود امــا توان
سیاستگذاری و تنظیم گری دولت بشدت کاهش یافته است.
ëëمجال پوپولیسم
یکــی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ،نرخ ارز اســت چرا که هم
قابل مشاهده توســط مردم است و هم مردم از آن بهعنوان

یکی از شــاخصهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی
دولتها اســتفاده میکنند .بههمین دلیل دولتها دوســت
دارند که حداقل در زمانی که خودشــان بر رأس امور هستند،
این نرخ پایین بماند .نرخ ارز در بلندمدت بر اساس عملکرد
واقعــی اقتصاد و تعادل بازارهای مختلفــی مانند بازار پول،
بازار محصول و بازار ســرمایه تعیین میشــود .در کشــورهای
نفتــی بهدلیل وجود درآمدهای نفتی امکان کاهش تصنعی
نرخ ارز با عرضه ذخایر ارزی نفتی در کوتاه مدت وجود دارد
هــر چند که این امر باعث انباشــت نیروهای طبیعی اقتصاد
کــه عامــل باال رفتن نرخ ارز هســتند ،میشــود یا بــه تعبیری
فنــر ارزی را فشــردهتر میکنــد .چــون ذخایر دولتهــا به هر
حال محدود اســت ،توان دولتها در فشرده نگه داشتن فنر
ارزی محدود است و بههمین دلیل معموالً در دوره دوم هر
دولتی شــوک ارزی (بهجای افزایش هموار و طبیعی نرخ در
ســالهای قبل آن) رخ میدهد .امــا برای رئیس دولت مهم
اســت که مجدداً بــرای دوره دوم هم انتخاب شــود ولو اینکه
به ضرر مردم باشد.

درآمدهای نفتی از کانال بیماری هلندی باعث لطمه به تولید
و صادرات میشوند و مصرفگرایی کاالهای وارداتی را افزایش
میدهند .عالوه بر این ،تورم باعث پایین آمدن سطح آستانه
مــردم و باال رفتن ســطح عصبیــت جامعه میشــود .بیکاری
هم بزهکاریهای اجتماعی را افزایش داده و سطح اعتماد را
بهدلیل نقض مکرر تعهدات توسط مردم (که در پدیدههایی
مانند افزایش چکهای برگشتی نمود دارد) کاهش میدهد.
تداوم این اثرات در ســالهای گذشــته باعث شده که سالمت
جامعه در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد.
ëëچاپلوسی
همانگونه که پیشــتر اشاره شــد ،دولتها مرجع اصلی توزیع
درآمدهــای نفتی هســتند و میزان نزدیکی بــه آنها در میزان
ســهمبری از ســفره نفتی مؤثر اســت .این امر باعث شده که
بخشــی از مردم به تملق و چاپلوسی دولتها برای نزدیکی

بیشــتر به آنها متوسل شوند .تداوم این رفتار ،نوعی فرهنگ
چاپلوســی و دورویــی را در بخشــی از جامعــه نهادینــه کرده
است.
ëëانتظارات اغراق شده و عدم تمکین مالیاتی
اثــر منفی دیگــری که نفــت بر جامعــه تحمیــل میکند این
اســت که مردم تصــورات اغراق شــدهای از درآمدهای نفتی
پیدا کردهاند .به نحوی که ارائه هرگونه کاال و خدمتی توســط
دولتها در قیمتهای خیلی پایین را کامالً شدنی میدانند
و امکانناپذیــری ایــن کار را بــه حســاب ناکارآمــدی و فســاد
دولتهــا میگذارنــد .بههمین دلیل ،گرچــه دولتها دارای
کاستیها و اشکاالتی هستند اما حتی عمده خدمات آنها نیز
نادیده گرفته میشــود .از طرف دیگر ،این تصور اغراق شــده
باعث عدم تمکین مالیاتی و مشــروع پنداشتن فرار مالیاتی
شده است.

نفت و اقتصاد
ورود نفت به اقتصاد کشور تبعات زیادی بههمراه
داشــته که چه بسا بتوان موارد زیر را جزو اهم آنها

برشمرد:
ëëشومی منابع و بیماری هلندی
وجــود درآمدهــای نفتــی در اقتصــاد کشــور باعث اثربخشــی
بیمــاری هلنــدی در آن شــده اســت .بــه بیــان ســاده ،ارزهای
نفتــی این امــکان را به دولتهــا داده که نرخ ارز را مســتقل از
عملکــرد طبیعی اقتصاد پایین نگه دارند و ارزش پول ملی را
به صورتی تصنعی و موقت (تا هنگام رها شدن فنر ارزی) و نه
بهصورت بنیادی (و از طریق بهبود عملکرد در بازارهای پول،
محصول و ســرمایه) حفــظ کرده یا افزایش دهنــد .این امر به
نفع واردات و به ضرر صادرات عمل کرده و منجر به پیدایش
رکود در بخش تولید کشــور شــده اســت .کاهش یــا پایین نگاه
داشــتن تصنعی نرخ ارز معادل جریمه کردن صادرکنندگان
و بنگاههــای صادراتــی و اعطــای مشــوق بــه واردکننــدگان و
مصرفکننــدگان کاالهــای وارداتــی اســت کــه نتیجــه آن در
بلندمدت رکود بخش تولید و وابستگی باالی کشور به کاالهای
وارداتی شده است .عالوه بر آن وقوع دورهای شوکهای ارزی
صدمات جبرانناپذیری هم به بنگاهها و هم به خانوارها وارد
کرده و سرمایه اجتماعی کشور را نیز آسیب زده است.
ëëنفت ،انرژی ارزان و تولید کاریکاتوری
دسترســی بــه منابع نفت و گاز باعث شــده اســت کــه هزینه
حســابداری حاملهــای انرژی در کشــور باال نباشــد و عرضه
ارزان انــرژی بــرای دولتهــا امکانپذیــر باشــد .بــا توجــه بــه
هزینــه اجتماعــی باالیــی کــه اصــاح این رویــه در پــی دارد،
معمــوالً دولتهــا زیــر بــار انــرژی ارزان رفتهاند و تــا وقتی با
بحران بودجهای مواجه نشدهاند ،اقدام به اصالح نکردهاند.
انرژی ارزان تبعات ناگواری برای کشــور داشــته اســت :رشــد
کاریکاتــوری صنعــت در صنایــع انــرژی بــر ،قاچــاق بــاالی
ســوخت بــه کشــورهای همســایه ،آلودگــی محیط زیســت و
شــدت انرژی باالی کشــور که نشــان از ســرانه مصــرف باالی
کشور است ،نمونهای از این تبعات است.

