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رشد متمایزگسسته تغییرات : وضعیت کشورهای در حال توسعه
مسیر رشد ، برخالف (growth episodesرشد اپیزودهای )

بلندمدت کشورهای پیشرفته( steady state)یکنواخت 
4

دام درآمد متوسط



کشورهای ثروتمند نرخ های رشد باثبات در بیش از صدسال
5مثال دانمارک-نه رشد سریع یا کند و منفی-دارند



(2020تا 1961)مقایسه رشد ساالنه ایران و دانمارک 
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مقایسه توزیع رشدهای ایران و دانمارک 



دوره های)توزیع نرخ های رشد، جهان در برابر یک کشور 
8(دهرشدیکنواخت در دامنه محدود متمرکزش-ساله5رشد 



دوره های)توزیع نرخ های رشد، جهان در برابر یک کشور 
9(رشد بی ثبات و اپیزودهای رونق و افول-ساله5رشد 



کشورها رشد بلندمدتمیانگین نرخ : سیر تکاملی تولید
10ی کندمهمی را پنهان مباشد اما پویایی حتی اگر یکسان 



مسیرهای گذار بین حالت های رشد
11



12 گرفتن مجوز ساخت؛ 
مقایسه مقادیر انجام 

 Doingکسب وکار 

Business (DB) با
مین صدک 90مین و 10

پیمایش های بنگاه ها 
Enterprises 

Surveys (ES) برای
.هر کشور



دوستانمهرچیزی،برای».کسیهستیدازهرچیزیمهمتراستچهاینکه
(حتیشدیدترازقانون)«قانونبرایدشمنانم

نماگرباتفسیردوDB وES ومقرراتقانون»نمیتوانگفتکهثابتمیشود
برعکس«.میگیرندقانونرانادیدهکسدرهمهجااهمیتنداردچونهمه

.میشودشکلممکندیدهظالمانهترینبهشدیدترینوضعیفکشی

امالبهوگزینشیقانوناستکهزمینبازیراکسلیقهایسراجرایمسالهبر
وبرعکسمیکندکجخودیهاونورچشمیهایعنی«سریع»بنگاههاینفع

یاسی،مثلارتباطاتس)قابلشناساییویژگیهایبراساس«کند»بنگاههای
.میشوندحذف(رشوهدهیواعمالنفوذیاالبیگریروابطفامیلی،
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در برابر  De Jure Rulesقواعد قانونی و مشروع 
De Facto Dealsزدوبند عملی و بالفعل 



تفاوت کشورها در تعداد روزهای انجام کسب وکار و مقایسه با 
تفاوت روز برای بنگاه های سریع و کند با پیمایش بنگاه

14

بنگاه های کند 
مین صدک 90)

پاسخ های پیمایش
(بنگاه

 های سریع بنگاه
مین صدک 10)

پاسخ های پیمایش
(بنگاه

مین و 90شکاف بین 
مین کشورها در 10

انجام کسب وکار

305 13 221 مجوز ساخت

160 5 64 مجوز بهره برداری

53 3 41 ترخیص گمرکی



ازیگران اداری و ب/ روابط شخصی بین فرادستان سیاسی: فضای زدوبند
ود، اقتصادی که شرایط و حمایت از سرمایه گذار، گزینشی اجرا می ش

انواع زدوبندها
15

بسته باز

ی توانند کسانی که ارتباطات سیاسی دارند مفقط
دزدوبند کنند و مطمئن که به آن عمل خواهد ش

یه اندونزی سوهارتو، روس)« سرمایه داری رفاقتی»
(60دهه )عربستان، کره جنوبی پوتین، چین،

د و ی تواند زدوبند کنمهرکس
مطمئن که به آن عمل خواهد 

شد
 های رشوه دهی انجام فعالیت
خرده پا و کارهای جزئی

(هفساد سازمان یافت)منظم
زدوبندها معتبر باقی )

می مانند، محیط قابل 
(پیش بینی

ی توانند کسانی که ارتباطات سیاسی دارند مفقط
ل خواهد زدوبند کنند اما مطمئن نیستند به آن عم

شد
افغانستان معاصر: «شکننده»حکومت های

امادهرکس می تواند زدوبند کن
مطمئن نیست به آن عمل 

خواهد شد
شورهابخش غیررسمی بیشترک

(افتهفساد سازمان نی)نامنظم
زدوبند غیرقابل اجرای)

وبندزدافق زمانی پیش بینی، 
(نامطمئن



یاسی توزیع فعالیت های اقتصادی، کار و دسترسی س: فضای رانت
16شجادوگرها، دالالن قدرت، رانتیرها، اسبان بارک: کسب وکار4بین 

رقابتی رانت  زیاد
جادوگران
کشاورزی، صنایع محصوالت

، کارخانه ای، پوشاک، گردشگری
خدمات تخصصی صادراتی

رانتیرها
و طال و منابع معدنی نفت و گاز،

هاده الماس، جنگل و الوار و تولیدات با ن
یارانه ای

صادرات محور

بارکشاسبان
ساختمان سازی، بازرگانان، 

خرده فروشان، کشاورزان خرد، 
رستوران داران

دالالن قدرت
ن، تلف)قانونی طبیعی و انحصارهای

ق، توزیع ارتباطات سیار، تولید و توزیع بر
(اداره بندرتولید خودرو،نفت،

بازار داخلی



فضای رانت در هند
2005-06فضای رانت 1960-81فضای رانت 
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بنگاه های در بخش های متفاوت فضای رانت، 
18درخواست های متفاوت از دولت دارند

(زدوبند منظم باز)رقابتی  (زدوبند منظم بسته)رانت  زیاد 
جادوگران

مالیات اندک، کاهش موانع اداری:  هاسیاست
قای ارت)مداخله به نفع بازار : قابلیت حکومت

ب، بهره وری، کاهش تنگناها، زیرساخت مناس
مناطق ویژه اقتصادی

رانتیرها
مالیات اندک، کاهش موانع اداری، عدم :  هاسیاست
مداخله

، نظم، (اختصاصی)زیرساخت مناسب : قابلیت حکومت
انونقابلیت اندک تنظیم مقررات، چانه زنی و اجرای ق

صادرات محور

بارکشاسبان
، مالیات اندک، حداقل موانع اداری: سیاست ها

(همگانی و عمومی)زیرساخت مناسب 
رق، ب)نیاز به خدمات دولت : قابلیت حکومت

برای « منظم باز»، خواهان زدوبند (جاده
.کاهش هزینه ها

دالالن قدرت
ایجاد موانع ورود، تعرفه های سنگین،: سیاست ها

اختالل در بازارها
ت، نهادهای ضعیف، نبود شفافی: قابلیت حکومت

عدم خودگردانی و خودمختاری نظام اداری، نظم بدون
حاکمیت قانون

بازار داخلی



یت آنها در سیاست هایی که بنگاه ها تقاضا می کنند به موقع
فضای رانت ها وابسته است
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طرد و حذف 
دیگران

یارانه ها ضمانت اجرای
قراردادها

زیرساخت 
تخصصی

زیرساخت
عمومی

قواعد 
شفاف

X X X X X جادوگران

X X X اسبان 
بارکش

X دالالن 
قدرت

X X X X رانتیرها



 Political Settlementآرایش سیاسی 

ماعیتوزیعقدرتبینفرادستانوطبقاتاجت:سیاسی(مصالحه)آرایش
.کهمبنایهمکاریبرایادارهکشورمیشود

نهادهایرسمیوعمدتاترکیببههموابستهازساختارقدرتو
داریوقابلیتپایبوده«سازگاروهماهنگ»درسطحجامعهکهغیررسمی

.داشتهباشنداقتصادیوسیاسینیز

انیدستچهکسقدرت:سیاسیتوازنقدرتبینفرادستاناقتصادیو
زلزلآوردند؟توازنقدرتباثباتیامتدستاست؟آنهاچگونهقدرترابه

؟است
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توزیع قدرت افقی و عمودی در آرایش های سیاسی 
مسلط و رقابتی
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ی او باندهقدرت جناح ها: توزیع قدرت افقی
طرد و حذف شده

افقی/توزیع قدرت عمودی

قوی ضعیف

ذیرائتالف قدرت طلب آسیب پ مسلط قویحزب ضعیف توزیع قدرت 
قدرت: عمودی

جناح ها و باندهای 
سطوح پایین تر

حامی پروری رقابتی حزب مسلط ضعیف قوی



سریعرابطه زدوبندها با رشد بلندمدت، رشد سریع و حفظ رشد
22
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بی نظم به )حرکت در این جهت 
برای رشد سریع و شتابان( بانظم

سریعرابطه زدوبندها با رشد بلندمدت، رشد سریع و حفظ رشد
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می گذار از بی نظ: مساله اول توسعه
به نظم و سامان یافتگی

بی نظم به )حرکت در این جهت 
(برای رشد سریع و شتابان( بانظم

سریعرابطه زدوبندها با رشد بلندمدت، رشد سریع و حفظ رشد
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بانظم بسته به)حرکت در این جهت 
ت اما بسیار سخ-حفظ رشد( «قوانین»

نداست چون فرادستان خواهان آن نیست

سریعرابطه زدوبندها با رشد بلندمدت، رشد سریع و حفظ رشد



26

از بانظم )حرکت در این جهت 
ج معموال رای( بسته به بی نظم

کُند و منفی شدن رشد-است

سریعرابطه زدوبندها با رشد بلندمدت، رشد سریع و حفظ رشد



فضای رابطه متقابل بین آرایش سیاسی، فضای رانت و
زدوبند
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28

کند شدن رشد یا سقوط مداوم رشد
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سرعت و شتاب گرفتن رشد



نتیجه گیریخالصه بحث و 

سبوکارکاپیزودیاستومحیطاقتصادیبهصورترشدتوسعه،دربیشترکشورهایدرحال
.میشودتعریفیتبعیضی«زدوبندها»انواعبلکهبابیطرفانه«قوانین»نهبا

لونزوافولاپیزودبعدیمیتواندباعثایجادشرایطیشودکهاقتصادیرونقهایحتی
واهانکهخشوداقتصادباشداگرتحوالتسیاسیونهادیباعثتقویتمنافعفرادستانی

.باشندرشداقتصادیوضدبهرهوریکارایی،ضدضدسیاستهای

استنهاستثنابلکهقاعدهتنزلاقتصادافولباعثافولبیشترشده،رکودو.

الباتسیاسیومطآرایشبازخوردهاازفضایزدوبندوبروندادهایاقتصادیبهفضایرانتو
ندورشدیارشدکحفظوتداومجدیدازحکومتمشخصمیکندکشوربهسمترشدسریع،

.حرکتخواهدکرد(شورشهاوانقالبات)وفروپاشیمنفی

رشدوتوسعهدرفرایندانواعزدوبندهامثلنهادهایغیررسمیضرورتتوجهبهنقش
.اقتصادی
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سپاس از توجهتان
پایان
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