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 داستان درباره هفت

و حاكميت  قانون حقوق مالكيت

 چكيده

ي واقعي از شرايط كارآفرينان مختلف جهان سوميهاماجراحاوي در اين گزارش كه

و كنار جهان است، نشان داده مي وكارهاي خارج شود چگونه صاحبان كسب در گوشه

هاي از قانون امكان اجراي قراردادها، گرفتن اعتبار از بانك، بيمه شدن در برابر ريسك

و گسترش فعاليت و معيوب بودن. هاي خود را ندارند گوناگون را فساد نظام اداري آنها

. هاي خاص خود را دارند كند به نهادهاي غيررسمي پناه ببرند كه ناكارآيي مجبور مي

و بيني در نظام غيررسمي، پيش و عدم امنيت باالست انجام معامالت را پرهزينه ناپذيري

وواين همان چرخه باطل توسعه نيافتگي است كه از نظام اداري.دكن مي  قوانين ناكارآ

و به تبعيض فرصت حاكميت يك و سويه قانون شروع شده ها به نفع اقليت فرادستان

و طرد اكثريت نيروهاي كارآفرين جامعه ختم مي .شود محروميت

دليل مواجهـه بـابهداستان اول، با ارائه مثالي از شكست يك كارآفرين در كشور پرو

و هزينـه بـاالي ثبـت شـركت، موانـ  و اداري درع ورود بـه كسـب مشكالت حقـوقي وكـار

مي كشورهاي درحال توسعه را مانع پيشرفت كسب اين مـاجرا. كند وكارهاي جديد معرفي

هزينـه بـود،و كـم وكارهـا سـهل دهد اگر در پرو هم مانند آمريكا ورود به كسـب نشان مي

مي چه . كردند بسا كارآفرينان بزرگي نظير بيل گيتس در پرو هم ظهور
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ر مثـال ديگـري از كشـور پـرو، نـاتواني كشـاورزان در ثبـت دوم با ذكـ داستان

و دريافت سند قانوني زمين خود را عامل ديگـري از عـدم موفقيـت مالكيت خصوصي

مي كسب اين مـاجرا گويـاي ايـن واقعيـت اسـت كـه فقـدان سـازوكار. كند وكارها بيان

توصـيه. دهـد رسمي كردن فعاالن اقتصادي، امكان موفقيت آنها را بسيار كـاهش مـي 

سياستگذاري از اين داستان به سياستگذاران كشورهاي درحال توسعه اين اسـت كـه 

از راهبرد اساسي در بهبود محيط كسب وكار، بايد تشويق فعاالن اقتصادي به خـروج

و فعاليت در بخش رسمي اقتصاد باشد .بخش غيررسمي

و توانمند در تانزانياسـت دليـل كـه بـه داستان سوم، سرگذشت كارآفريني خالق

و عدم توسـعه بخـش مـالي در  آفريقـا، قـادر بـه دريافـت اعتبـار بـراي نداشتن وثيقه

و گسترش كسب سرمايه و بنـابراين از پتانسـيل رشـد خـود گذاري وكار خـود نيسـت

پيام اين داستان براي سياستگذاران كشـورهاي درحـال توسـعه ايـن. مانده است عقب

ت و استفاده بـراي است كه سازوكارهاي تأمين مالي و قابل فهم وليد را متنوع، كارآمد

و متوسط سازند . فعاالن اقتصادي خرد، كوچك

و رونــق اقتصــادي داســتان چهــارم، بــه ارتبــاط ميــان حقــوق مالكيــت مطمــئن

دهـد كـه بـا وجـود تحقيقات در مورد زمين كشاورزي در چين نشـان مـي. پردازد مي

از30داري مطمـئن اجـاره هـا، اعطـاي حـق مالكيت جمعي ايـن زمـين  سـاله در برخـي

گـذاري بلندمـدت، موجـب سـرمايه 1998هاي اين كشور توسط قانوني در سال استان

و افزايشـي در  نظير ساخت گلخانه يا كاشت درختـان ميـوه توسـط كشـاورزان شـده

. گذاري در پـي داشـته اسـت برابر درآمد را در همان سال اول بعد از سرمايه5حدود 

ميپيام داس و اشتغال شود تان چهارم اين است كه امنيت اقتصادي، موجب رشد توليد
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.حتي در اقتصادي نظير چين

دليـل فسـاد اداري داستان پنجم روايت زنـدگي كـارآفريني در هنـد اسـت كـه بـه

چك بي و پيـام ايـن. محل دفاع كند نتوانسته از حقوق پايمال شده خود در برابر دزدي

ن اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه اين است كه با وجود داستان به سياستگذارا

و الزمـه رشـد مفاسد اقتصادي، تالش ها براي رشد اقتصادي به نتيجه نخواهد رسـيد

. اقتصادي، مبارزه با فساد اقتصادي است

مي داستان ششم به تشريح يكي از رموز موفقيت سرمايه بـه. پردازد داري غربي

و دارايي« عقيده نويسنده ي افراد جامعه، مقدمات رشـد جوامـع»ها مستندسازي اموال

پيام اين داسـتان بـراي سياسـتگذاران كشـورهاي. داري را فراهم آورده است سرمايه

باشـد، زمينـه بـراي درحال توسعه اين است كه هر چقدر شفافيت در اقتصـاد بيشـتر 

.رشد اقتصادي مهياتر خواهد بود

و شكوفايي غـرب دانسـته» كميت قانونحا«داستان پاياني وجود را عامل توسعه

ميو جهاني دهـد اين داستان نيـز نشـان مـي. داند شدن را نيز محصول حاكميت قانون

در حاكميت قانون به معناي فصل و برابر بـودن همـه شـهروندان الخطاب بودن قانون

كه برابر قانون و هـا بـه سياسـ تـرين توصـيهريتواند يكـي از ضـرومي است تگذاران

. سازان در كشورهاي درحال توسعه باشد تصميم
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 مقدمه

مي يافته توسعهدر كشورهاي و قانوني فعاليت در؛كنند اكثريت مردم در محيط رسمي

و و دارايي، هويت به وكار كسبمحيطي كه حاكميت قانون برقرار است همه مردم

و سنددار و قراردادهاي الزم ثبت رسيده و تحت حمايت قوانين . االجرا است بوده

و رفاه اقتصادي مي . شود چنين نظامي است كه باعث رونق

و توسعه قرار دارند كه بيشتر كارآفرينان درحالاما در نقطه مقابل جوامع توسعه نيافته

كه قضائيهقوه آنها نه تنها از مزاياي. كنند در بخش غيررسمي يا خارج از قانون كار مي اي

بلكه بايد با موانع اداري غيرضروري مبارزه،حاكميت قانون را برقرار سازد محروم هستند

مي» ديوارهاي كاغذي«آنها را كنند كه دسوتو  . نامد پيش روي كارآفرينان جهان سوم

و رويه و امتيازات كارآفرينان اين جوامع با قوانين و نامناسب، انحصارات  خاصهاي پيچيده

و خودسرانه مواجه هستند كه همگيو ميضد نظام اداري فاسد . كنند توسعه عمل

كه نتيجه اين مي دري از قابل توجهبخش شود كارآفرينان مجبور به فعاليت

كه.شوند محيط خارج از قانون مي :محيطي

 اي عرضه كرد كه منافع اقتصادي بااليي داشته باشد، توان به شيوه ها را نمي دارايي.1

 امكان پاسخگو نگه داشتن طرفين معامله در قبال تعهداتشان وجود ندارد،.2

و با آنها دارايي.3  توان اعتبار يا سرمايه خلق كرد، نمي ها نقدپذيري پاييني داشته

و تخصصي شدن وكار كسبكوچك بودن اندازه دليلبه.4 ها، امكان تقسيم كار

و كنترل ريسك فعاليت .وري اندك است ها وجود ندارد كه نتيجه آن بهره ها

و دليلبه.5 نداشتن شخصيت حقوقي، امكان عقد قرارداد به فراتر از دوستان
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و رسيدن به بازارهاي خارجي وجود ندارد .آشنايان

1داستان دو مرد.1

و دو مرد با تحصيالت مشابه

اما،يكسان شروع به كاري

در تفاوت  عملكردهاي بزرگ

با درحالكشورهاي قفل توسعه

اكثريت مردم كردن درهاي ورود

مراحل آغازين نهادهاي قانوني، به

ميو جنيني مي را از دست 2مايكروسافت، فايزرهايي مانند شركتبهستتوان دهند كه

.نابودي موتور خلق ثروت هستند درحالآنها. يا جنرال الكتريك تبديل شود

نويس كامپيوتر بااستعداد در پرويك برنامه، ادواردو مايتا1970اوايل دهه در

اندازي شركت اما خيلي زود براي راه،درس خوانددر دانشگاه چند سالياو. بود

و درسافزاري خود، نرم بات. را رها كرد كالس  سرگذشتا اينجا، داستان او تفاوتي

1. Entirue Pasquel, 2006. 
2.Pfizerشركت فايزر. جهان است ترين شركت داروسازي كه بزرگ، شركت داروسازي آمريكايي چندمليتي

در 1343آمريكا در سال  هجري شمسي شركتي را با نام شركت سهامي البراتوارهاي فايزر تحت مالكيت خود

و نام آن به شركت. اندازي كرد راه ايران پس از انقالب، سهام اين شركت به سازمان صنايع ملي ايران انتقال

ب و درحال حاضر شركت رازك سه صورت سهامي عامهالبراتوارهاي رازك تغيير يافت و ام آن نيز در در آمده

.استشده عرضه بورس اوراق بهادار تهران
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يك شركت نرم گيتس نيز براي راه. بيل گيتس ندارد را،افزاري اندازي ترك دانشكده

 خانه پدرشسه كارمند در پاركينگو او مانند مايتا با سرمايه بسيار محدود. كرد

و همانند مايتا، كسب را شروع به كار كرد اما رد،كغيررسمي آغاز طوربهوكار خود

مي شباهت .يابد ها در اينجا پايان

توانستتر هاي بزرگ خود براي شركت بيسيكافزار نرم از طريق طراحيگيتس

و در سالبهنخستين مجوز پولسازي را  با 1975دست آورد  نامشركت خود را

اما؛مايتا نيز تالش كرد تا شركت خود را به ثبت برساند. مايكروسافت به ثبت رساند

و هزينه شدشركت اندازي هاي باالي راه با موانع اداري زياد .روبرو

را24پنج سال بعد، ارزش مايكروسافت به و هزاران نفر ميليون دالر رسيد

شركت تأسيسبراي از آن طرف، مايتا قادر به حل مشكالت حقوقي. استخدام كرد

و خانه پدري. خود نبود دا او پول زياد او هرگز نتوانست اعتبار.داش را از دست

و دستبهبانكي  در عنوانبهحاضر درحالآورد شركتيك كارمند سطح پايين

مينمايندگي مايكروسافت  .كند پرو كار

تالش كرده بودهم هرناندو دسوتو معتقد است كه به احتمال زياد اگر بيل گيتس

كارشا پدري پاركينگ هماندرهم اندازي كند، هنوز خود را در پرو راه وكار كسب

.كرد مي

و مكاني موقعيتبه؟ همه چيز اما مايتا شكست خورد،چرا گيتس موفق شد

ميقانون و شركاي او با ثبت قانوني شركت خود. شود مربوط :گيتس

دادمي امكانكه به آنها برخوردار شدندمسئوليت محدود از جايگاه حقوقيـ

،مديريت كنندبيشتري كارآييبارا وكاري كسبها ريسك
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،، سهام منتشر كنندشركت خود توانستند براي افزايش سرمايهـ

ك از داراييـ ،ندنهاي مايكروسافت در برابر طلبكاران محافظت

مي توانستند از حمايتـ دهد استفاده هايي كه قانون حق ثبت اختراع به مخترعان

و  و موقعيت خود را در بازار شوندشكني رقبا پيروز پرونده قانونچنديندركرده

،ندنك مستحكم

شد«سرمايه مايكروسافتـ و درگير نگه داشته كهطوربه» محبوس :ي

، خارج كندخودسرانه از شركت را هاي فيزيكي داراييتوانست كسي نمي●

را شركا نمي● و توانستند شركت و، تجربهدانشناگهاني ترك كنند

.ببرندرا با خود استعدادشان

يكـ .آورددستبهتجاريو برند هويت اين شركت

او. ديگر، مايتا مشكالت بيشتري داشت ازسوي  سويبهبا توجه به اينكه مسير

:يك شخصيت حقوقي مسدود شده بود، او

او وكار خود را از سازمان مجبور بود كسبـ هاي دولتي پنهان سازد كه توانايي

و را براي  ميمحصوالتش بازاريابي معرفي ،داد كاهش

ميـ با تنها و همسايگان اعضاي توانست ،قرارداد ببنددنزديك خانواده

و پرهزينه بايد روشـ ميدستبهتري براي هاي جايگزين ،كرد آوردن اعتبار پيدا

،منتفع شودهاي ناشي از مقياس صرفهازتوانست نميـ

را نميـ .معناداري محدود كند طوربهتوانست مسئوليت خود
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ازمايتا نه تنها را بلكه، بيرون آيدخود خانه پاركينگ نتوانست هم در نهايت آن

.از دست داد

يافته زندگي در جهان توسعهاو بود؟ آيا اگرنآيا مايتا به اندازه گيتس با استعداد

مياما چيزي. شد؟ ما هرگز نخواهيم فهميد كرد به اندازه گيتس موفق نمي مي دانيم كه

ها، ها، پاركينگ خانهازهاي جهان ترين شركت اين است كه بسياري از بزرگ

و حتي اتاق زيرزمين به خوابگاه هاي ها هاي غولي مانند شركت. كار كردند ها شروع

يك زمان و گوگل همگي در هاييي شركتاپل، فايزر، ياهو، تويوتا، جنرال الكتريك

به توسعه با مانعن درحالكشورهاي جها. بودند1نوپا تراشي براي مردم خود

و اداري ايجاد وسيله  و جهش بيشمار مانع پيشرفت پيچيده مراحل قانوني

مي كسب .شوند وكارهاي جديد

2يوسبيويايؤر.2

طال« و پول ... اين زمين براي من مانند يا نقره

ار. است و فرزندانم از آن ميتمن .»كنيم زاق

هـــاي آنـــد در پـــرو، در ارتفاعـــات كـــوه

هاي ماچو پيچو، پناهگاه تاريخي سلطنتي ويرانه

در. امپراتـوري اينكـا قـرار دارد  در نزديكـي آن

.بومي در اين دره به كشاورزي مشغول هستندانروستاي پالومار، هنوز مردم

1. Startup Company 
2. Eusebio’s Dream at: http://www.the power of the poor. Com/explore/readr Story php?s=1 
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و خانوادهيوسبيو و تعدادي مندز هاآن. هستند مرغاش صاحب چهار گاو، دو خوك

اغلب روزها. سال گذشته بر روي زمين به كشاورزي مشغولند 100مانند اجدادشان در

مييوسبيو  بيشتردر. برد گاوآهن قديمي خود را براي يك روز كاري ديگر به باالي كوه

مي،و همسرش زنوبيايوسبيو روزها  حال، با اين. كنند از سپيده صبح تا غروب كار

كه نمي .معاش آنها به آن وابسته است سند قانوني بگيرند امرار توانند براي زميني

و اي از شهريك روز، غريبه سندي را نشان داد كه يوسبيو به پدربزرگ آمد

:گويدمييوسبيو. كرد زمين مال او استمي ادعا 

و مادربزرگم را از زمين بيرون كند او مي اگر«: او به آنها گفت. خواست پدربزرگ

ز مي .»كنيدميبراي من كار«، او گفت»مين كار كنيد، بايد براي من كار كنيدخواهيد در

يك انتخاب داشت يوسبيو فرزند خانواده، عنوان به كار براي مردي كه ... تنها

.ادعاي مالكيت زمين را كرده بود

مي. من تمام روز مجبور بودم از گوسفندان نگهداري كنم . كرد پدرم نيز بايد كار

توضعيت من بس كه دليلبهگاهي اوقات! بار بودسفأيار و رنجي كشيدم،ميدرد

مي. به ياد آورم دوست ندارم آن شرايط را يك. رفتيم ما به ارتفاعات باالي كوه گاهي

مي گوسفند باالي تپه يك شير كوهي آن را خورده بود.شد ها ناپديد قيمت. شايد

كم مي .شد گوسفند از دستمزدمان

هم هنوز دشوار است ، زمين را از 1969دولت پرو در سال. زندگي امروز

ازصاحبان امالك بزرگ گرفت، اما به جاي توزيع آن يك كشاورزان، تعاوني بين هر

و هيچ فردي اجازه نداشت مالك زمين شود .ايجاد كرد
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تنهـا يـك انتخـاب يوسبيو بار ديگر،

ــت ــدن روي. داش ــراي مان ــا ب و زنوبي او

مي زمين كردنـد كـه بايد براي تعاوني كار

ــديران آن  ــاالرانرام ــت ديوانس در پايتخ

.كردندميليما منصوب 

مي.شد اوضاع بدتر تعاوني دستمزد. كردند چون حاال مديران ما را استثمار

مي. سنت در روز50كرد، تنها پرداخت نميما را واقعي  و مديران خيلي بيشتر گرفتند

ميمي بيكار و نوشيدني و، اتومبيل براي مثال، آنها اكنون حتي خانه. خوردند نشستند

مي. تراكتور دارند هاي بانكي را در حساب سودشآنها. خريد تعاوني اينها را برايشان

مي خود مي و از آن به نفع خود بهره .گيرند گذارند

جنهاو همسايگانش، ساليوسبيو .گيدندبدون موفقيت با اين نظام

تواند براي اما او بدون سند قانوني نمي. زمين استيوسبيو تنها دارايي بزرگ

تواند براي تحصيل كودكان خود يا بهتر نمي. خريد بذر يا زمين بيشتر، وام بگيرد

و بدون سند قانوني نمي كردن خانه تواند از فروش دارايي منتفع اش قرض بگيرد

.وانستندت پدر يا پدربزرگش نيز نمي. شود

و سريع نيست گويد البته ايجاد حاكميت قانون، يك راه دسوتو مي . حل ساده

شما تحصيالت مورد نظر را كسب. توسعه، همانند خود زندگي بسيار پيچيده است

را كرده و سالمتي الزم از آوردهدستبهايد، بهداشت ايد، اقداماتي كه همگي بخشي

كهاتاما اگر ترتيب. ايد داده است را انجام وكار موفقيت در كسب ي وجود نداشته باشد
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و چه كسي بگويد چه كسي مالك چه چيزي است، چه كسي در چه موقعيتي قرار دارد

.دده نمي ها نتيجه تالشپاسخگوي چه چيزي است، هيچ كدام از اين 

م و سسهؤاصالحات ارضي كه ها قبل به راه انداخت، سال دمكراسيآزادي

تا. سرانجام به روستاهاي كوهستاني پرو رسيده است دولت اين امكان را فراهم ساخته

و بلكه قرن سال. هاي خود سند بگيرند افراد براي زمين .ها انتظار به پايان رسيده است ها

.داد، دولت پرو به مردم پالومار سند 2007سرانجام در مراسم رسمي در سال

ميو خانوادهيوسبيو باالخره اين زمين به و. گيرد اش تعلق اكنون زندگي او

.تواند تغيير كند دوستانش در جامعه مي

و خوشحال گويد حاال يوسبيو مي بهبسيار شاد و ت است اين ثيرأشدت تحت

را! به اين سند نگاه كنيد. قضيه قرار گرفته است رها مدتمن اين سند ياهايمؤدر

و سند زمينم را ديده ساله47من.دمدي مي و مادرم مرده.امام و آن را نديدند پدر .اند

1بازرگاني جگوار.3

بازرگاني جگوار را2،مشانگا فرانك

كند كه يك شركت كوچك اداره مي

مبلمان در دارالسالم پايتخت تانزانيا 

بازرگاني جگوار. در شرق آفريقاست

 
1. Raghuram Rajan, 2004, p42. 
2. Frank Mshanga  
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در. قرار دارد هاي تخصصي ساخت مبلمان از شركتاي بين اعضاي خوشه در فرانك

و مرتب خود،  و انواع نمايشگاه تميز صندلي راحتي، مبل، نيمكت، تختخواب، كابينت

.باكيفيتي هستند آنها محصوالت نسبتاً. فروشد ميز مي

مي فرانك به چهار كارگاه وابسته است كه مبلمانكاسبي و روغن زنند، را رنگ

و آماده پنج كارگاه كوچك و چوب را با توجه به مشخصات برش زده تر كه آهن

و همچنين گروهي از كارگران مزدبگير كه در زمان وجود تقاضاي كافي براي مي كنند

و بازرگاني جگوار. محصوالتش، تمايل به همكاري دارند او تاجري باهوش است

و تقسيم كار، توليد را افزايش اي است از اين نمونه كه چگونه از طريق تخصصي كردن

.دهيم

مي بيش از دوازده سالاو. اما فرانك يك مشكل دارد كند براي زمين است تالش

و فرزندان. وكار خود را گسترش دهد خود سند بگيرد تا بتواند كسب عكسي از همسر

گ. كوچكش روي ميز او قرار دارد هاي رفته شده كه او تالشاين عكس درست زماني

آن پسرهاي كوچك اكنون بزرگ. خود را براي گرفتن وام مسكن آغاز كرده بود

.اند شده

با تواند براي سرمايه او بدون سند نمي گذاري در ابزارهاي برقي يا بستن قرارداد

باعتبار جنستواند به مشتريان خود نمي. صنعتگران ماهرتر، اعتبار دريافت كند دهدي

به اعتبار( .)شودميوكار مبلمان تبديل به جزء مهمي در كسب درحالسرعت دهي كه

او اما فقدان سند مشخص همچنين باعث مي شود شركاي بالقوه بسيار محتاطانه با

كاري اهمال. پرداخت دهند كار كنند، زيرا او وثيقه ندارد كه آنها بپذيرند تا به او پيش

و فساد دولتي، بازرگان .ي جگوار را از پتانسيل رشد آن عقب نگه داشته استاداري
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آنها از طريق. آفريقا وجود ندارد جامعهچنين موانعي براي اندك ثروتمندان

و دوستان صميمي خود با ديوانساالرها ارتباط دارند اگر مشكلي پيش. رشوه

ميي كه دارندهاي ديگر آيد، با دوستان وزير يا برخي ارتباط آنها. كنند صحبت

و انجمن صنفي توليدكنندگان محلي نيز به خوبي همچنين  در اتاق بازرگاني

و قدرت دارند تا براي انجام كارها، مراحل رسمي آنها ارتباط. يافته هستند سازمان

افراد فقير اين توانايي را ندارند، چون موانع دسترسي براي آنها. را دور بزنند

.بسيار بيشتر است

ميبا گذشت زمان، اين امر هر فردي را حتي اگر واجد. يابد هزينه پول افزايش

بههمه افراد. دارد شرايط باشد از گرفتن وام بانكي برحذر مي ، پس دارندپول نياز

يك كسب وكار، توانايي اعطاي اعتبار به مشتريان عاملي كليدي جهت افزايش براي

ارائه چنين خدماتي براي عدم دسترسي به سرمايه جهت. سهم بازار در آفريقاست

به كسب مي وكارهايي مثل بازرگاني جگوار، محدوديت شديدي  با وجود. آورد وجود

و مايلند براي دريافت وام، اموال خود را اين هم آماده و سايرين هنوز وثيقهبه، او

مي البته،بگذارند را اگر .بكنندتوانستند اين كار

 نيافته هاي مالي توسعه بخشكه عه مشكالت فرانك در كشورهاي درحال توس

و متعارف استدارند نجات«كتاب لوئيجي زينگالس، نويسنده مشترك.، رايج

:دهد توضيح مي1،»داران داري از سرمايه سرمايه

1. Saving Capitalism from the Capitalists 
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و ازاين در اين كشورهابخش مالي و از خود رو توان توسعه نيافته است طرد

را راندن ضعيف به كه جهت افزايش دسترسييداران سرمايههر اندازه تعداد. دارد ها

ميامكانات  بنابراين آنها. استبيشتر اين افراد، قدرت شخصي كمتر باشد كنند فعاليت

و افرادكم فعاليت مي كهيكنند اما با جلوگيري از دسترسي همه بجز ثروتمندان

مي قلعههاي، از دروازهپارتي دارند و محروم طردآنها تنها قدرت. كنند محافظت

و را نه قدرت خلق كردن كردن سايرين .دارند چيزي

و ميليون مي بنابراين، فرانك و مجبور از ها نفر ديگر، محروم شده شوند خارج

و درحالوضعيت بازرگانان سراسر جهانِ،نظام فعاليت كنند  كشورهايتوسعه

.نيز مشابه استسابق شوروي

يك نبرد دشوار فرانك مي :است پذيرد كه اين

و بوتسوانا سفر كردهيمن به آفريقاي جنوبي، نام و از نمايندگاني كه حتي بيا ام

اي هاي بسيار اميدواركننده پيش از انعقاد تفاهمنامه از مكان من بازديد كردند پاسخ

ت. دريافت كردم وأبازرگانان بازديدكننده بسيار تحت ثير مبلمان قرار گرفته بودند

ك و گذاري جهت افزايش بهره آنها براي سرمايه. ار كنندآماده بودند بيشتر وري

تا. اما نبود سند زمين موجب شد همه چيز معطل بماند،صادرات مبلمان آماده بودند

من به افراد فعاليت. زماني كه من نتوانم سند بگيرم، هيچ كس با من كار نخواهد كرد

.است انيبسامناوضعيت اين. است در اين شهر محدود شده ساكن
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1داستاني از دو استان چين.4

سال40حقوق مالكيت مطمئن در

و رفاه شده  گذشته موجب رونق

توسعه روستايي سسهؤم. است

)RDI(2پيشتاز تحقيقات در مورد

در سياست هاي استفاده از زمين

از جهان درحال و يكي توسعه بوده

تحقيقات. در چين يافته استهاي غربي است كه اجازه فعاليت نخستين سازمان

سسه توسعه روستايي در چين به روشني نظريه هرناندو دسوتو را درباره ارتباطؤم

و شكوفايي اقتصادي مطمئن مالكيتحقوق  ميأت با رونق .كند ييد

هاي روستايي به صورت مالكيت جمعي است، تمام زمين تقريباًدر چين كه

كنند دارند كه اين كشاورزان ادعاي كمي نسبت به زميني كه روي آن كار مي

و بهره مي موجب كاهش درآمدهاي روستايي تغيير درحالاما همه چيز.شود وري

م. است مي سسهؤتحقيقات اخير دهد جايي كه حقوق زمين توسعه روستايي نشان

.تر است، كشاورزان از رفاه بيشتري برخوردارند مئنمط

ها را ملزم كرد به خانواده هاي روستايييتعاون،1998يك قانون مهم در سال

آن30حقوقِ قرارداد مي ساله اعطا كنند تا كشتزارهايشان را خواهند اداره گونه كه

گونه مالكيت زمينز هيچشوند، هنومي زميننيست كه آنها مالك معنااينبه البته. كنند

 
1. Excerpt from China’s Boom Leaves Many Behind: RDI’s 17-Province Survey Reveals a 
Widening Gap Between Rich and Poor, RDI Newsletter, July-August 2006. 
2. Rural Development Institution (RDI) 
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 داري سال حق اجاره30بدان معني است كه آنها به مدت بلكه. در چين وجود ندارد

از منظوربهاين قانون. دارندرا مطمئن كه شديدي» تنظيم مجدد« جلوگيري بود

اي به دهكده ديگر اي حقوق زمين را از دهكده ديوانساالران محلي به صورت دوره

 مصادرهاين قانون همچنين. دهدرا بازتاب جمعيت جابجاييتا كردند منتقل مي

و پروژه .توسط دولت را محدود كرد ساختمانيهاي زيربنايي

شد 2005اما اجراي اين قانون در سال از40تنهاو متوقف ميليـون 190درصد

 مؤسسـه بررسـي. خانواده روستايي اين كشـور چنـين قراردادهـايي دريافـت كردنـد 

كامـل تحـت اسـناد دارايكشاورزان براي نشان داد 2005توسعه روستايي در سال

ــاغ، اســتخر مــاهي يــا ســاير، احتمــال1998قــانون حمايــت  افــزودن يــك گلخانــه، ب

در ايـن يافتـه. افزايش يافـت هايشان، دو برابر هاي بلندمدت به زمين گذاري سرمايه هـا

آ و جيانگشي كامالًتحقيقات انجام شده در دو استان همسايه، شد نشان نهويي .داده

اكثريت قريب«در استان آنهويي،. ها از امنيت زمين برخوردار است يكي از استان

سال، حقوق30مطمئن بودند كه به مدت كامالًشونده به اتفاق كشاورزان مصاحبه

ن، اين اطمينا دليل به1.»هايشان بدون فرآيند تنظيم مجدد باقي خواهد ماند زمين

در گزارش دادند كه جهت افزايش بهره«بسياري از كشاورزان  وري يا تنوع

هايشان انجام هاي بلندمدت در زمين گذاري افزوده بيشتر، سرمايه محصوالت با ارزش

.»داده بودند

از گذاري سرمايه :هاي خاص عبارت بودند

1. From Prosterman, Roy, “Rural Property Rights in China”, from the collection Realizing 
Property Rights, Roffer & Rub, 2006, p. 121. 
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 كاشت درختان ميوه،ـ

 كود شيميايي به آلي،از تغييرـ

 گلخانه براي كشت قارچ يا سبزي، ساختـ

.حفر استخرهاي آبياريـ

هايي را انجام داده بودند، گذاري ميانگين كشاورزاني كه چنين سرمايه طور به

از گزارش دادند كه درآمد خالص هر هكتار از زمين هايشان در سال اول پس

ها، گذاري براي انجام اين سرمايه. گذاري پنج برابر افزايش يافته بود سرمايه

هم پول نقد،  و هم از نظر نيروي كار هزار دالر3تا دالر75حدودازكشاورزان

به پژوهشگران گفتند كه بدون حقوق مطمئن جملگيكشاورزان. گذاري كردند سرمايه

.ندردك گذاري نمي زمين، بر روي زمين سرمايه

ميمتفاوت ارائي است كه استان جيانگشي تصويري كامالًدرحالاين تنها. دهده

اطمينان زيادي 2003سال كشاورز مصاحبه شده در حوزه پژوهش26دو نفر از 

و فار سال، حقوق زمين30داشتند كه در مدت  از تنظيم مجدد زمينغهايشان مطمئن

از16در واقع،. ماند باقي مي روستايي كه پژوهشگران ارزيابي كرده26روستا

 LML 1998ساله تحت قانون30ه كشاورزان حقوقب از زماني كه ظاهراً،بودند

.پيش از اين با تنظيم مجدد زمين مواجه شده بودند،اعطا شده بود

بلندمدت گذاري در نتيجه، تنها چهار كشاورز گزارش كردند كه هرگونه سرمايه

مي در زمين كه. دهند هايشان انجام در ميان اين چهار كشاورز، دو نفر معتقد بودند

كه» مطمئني«دو كشاورز(گرفت هايشان در معرض تنظيم مجدد قرار نخواهد زمين
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گذاري كرده سرمايه با كشت ديمييك كشاورز تنها بر روي زمين ). در باال عنوان شد

، ديگر در معرض تنظيم مجدد زمين كشت ديمبود، زيرا روستا اعالم كرده بود 

از.ي كه تنظيم مجدد در شاليزارها ادامه خواهد داشتدرحالنخواهد بود، تنها يكي

گذاري بلندمدت روي زمين ريسك كرده كشاورزان مصاحبه شده با انجام سرمايه

و مطمئن بود گلخانهاين بود، با وجود  هايي احتمال تنظيم مجدد را در نظر گرفته بود

.هستندقابل انتقال است كه ساخته 

ميمؤسسه توسعه روستا ساله30زند كه اجراي كامل نظام قرارداد يي تخمين

تا مي 85و درآمد روستاييان را تا درصد70تواند توليد محصوالت كشاورزي را

كه چين در اوايل است گذشته دستاوردهاي براساس اين ارقامدرصد افزايش دهد،

.تر تجربه كرده بود با حقوق مالكيت فردي قوي 1950دهه 

هايو ناآراميت مطمئن براي كشاورزان چيني تنها آشفتگيحقوق مالكي

را سابقهبي مخارجدهد، بلكه روستايي را كاهش نمي ترين بازار بزرگدر نيزاي

ميمصرفي بالقوه جهان  .كند ايجاد

و غيرقابل طوربهتوانند بدون حقوق زمين مطمئن، مقامات محلي مي خودسرانه

را پيش يك كشاورز پيش بارها. بدون رضايت او تخصيص مجدد دهند بيني زمين

كهقطعه زمين شده وارديك كشاورز آمده است كه  تجهيزاتو متوجه شده است

.اندكي براي جلوگيري از زيان يافته استراه چارهو از بين رفته زمين در سنگين 

هر 2006در ژانويه خلقروزنامه دولتي گزارش كرد مقامات دولتي اقرار كردند

مي 494ساله  و چنين تصرفاتي دليل نارضايتي هزار هكتار زمين از كشاورزان گيرند
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هزار اعتراض مردمي گزارش شده اين كشور در سال87بوده است كه منجر به

1.شد 2005

هاي گذاري سرمايهدرك اين امر آسان است كه چرا كشاورزان چيني به ندرت

و احداث زيرساختايجاد بلندمدت مانند  و زهكشي، كاشت درختان هاي آبياري

مي گلخانه .دهند ها كه همه آنها براي رفاه روستايي ضروري است، انجام

كه در سال(توسعه روستايي در سراسر كشور مؤسسههاي در نظرسنجي

و دانشگاه ايالتي ميشيگان انجام در همكاري با دانشگاه رنمين 2005و 2001، 1999

در2با تقريباً) شد شد17هزار خانوار روستايي استان بزرگ كشاورزي مصاحبه

مي83كه  هاي اين بررسي يافته. دادند درصد از جمعيت روستايي چين را تشكيل

ت :ييد كردأمشكالت كشاورزان را

اي خود حقوق درصد از كشاورزان چيني كه ظاهراً در مورد كشتزاره30ـ

و قراردادها اند، زمين دريافت كرده را مستقالًساله30زمين   طوربههايشان را داشتند

.شد غيرقانوني بازتخصيص مي

هاي كشاورزان توسط دولت براي استفاده در دهه گذشته، تصرف زمينـ

در. برابر افزايش يافته است15غيركشاورزي بيش از  يها درصد از كل زمين22تنها

.شده، در مورد ميزان غرامت واقعاً با كشاورزان مشورت شده است مصادره

زمين مصادرهدهندگان گفتند كه ميزان جبران خسارت دوسوم از پاسخ تقريباًـ

يكدرحالناكافي است،  .سوم آنها هرگز غرامتي دريافت نكردندي كه

1. Zieminski, Andy, Saving Asia from the ground up, The Washington Times at 
http://www.washingtontimes.com/news/2007/aug/06/saving-asia-from-the-ground-up/ 
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كه تجربه تايوان نشان مي دهد

براي مالحظه منافع حقوق مطمئن 

 طرف تنگهآن خوب استزمين، 

دنبال برنامهبه. تايوان را بنگريم

بهزمين«موفق  1»كشاورز متعلق

انه برنج نسبت به ميانگين آن در ايني، محصول سال1953- 1949هاي تايوان در سال

توليد به واسطهكه مد خانوار روستاييميانگين درآ. درصد افزايش يافت60دهه 

اين. درصد افزايش يافت 150افزوده باالتر تقويت شده بود، ارزشبا محصوالت

بالفاصله منجر به افزايش قابل توجهي در مصرف كاالهاي تقريباًدرآمدهاي باالتر 

و دوچرخه شد .اساسي مصرفي مانند پوشاك، مبلمان

و قابل فروش زمين اي فراهم كرد تايوان، در بلندمدت سرمايهدر حقوق مطمئن

و مصرف كار ميداني مؤسسه. كننده تبديل كند كه توانست كشاورزان را به كارآفرين

انجام شد نشان داد كه اكثريت قريب به اتفاق 2000توسعه روستايي كه در سال 

و تلفن همراه هستند بلكه همچنين؛كشاورزان تايوان نه تنها صاحب اتومبيل، رايانه

و به مسافرت .اند هاي خارجي رفته سهام خريداري كرده

1. Land to Tiller 
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1بخت داستان ايبو تينا، كارآفرين نگون.5

و چهار فرزندبه، 2008خانم ايبو تينا در تابستان همراه مادر ازكارافتاده، دو برادر

نشين شهر خود، كه در سنين سه تا نوزده سال بودند، در خانه كوچكي در زاغه

سه كودك. كرد پهناوري به نام سيكا داس، در شهر باندونگ اندونزي زندگي مي

بهسنكم مي تر، دستكم ترين آنها ترك تحصيل رفتند، اما بزرگ طور اسمي به مدرسه

و راننده تاكسي. كرده بود درآمد دو برادر مجردش، كه كارگر ساختماني روزمزد

ب گذاشت خانواده كامالً به زير بودند، نمي گاه به نظر هيچحالا اينخط فقر برود، اما

و مراقبت از مادر رسيد پول كافي براي هزينه نمي هاي مدرسه، غذا، پوشاك فرزندان

.اش وجود داشته باشد سالخورده

او هنگامي كه جوان بود،. گونه نبوده است همه، زندگي ايبو تينا هميشه اين با اين

يك كارخانه وكار پوشاك از ازدواج، وارد كسبپس. كردمي توليد پوشاك كار در

و كسب. شوهرش شد به آنها چهار كارگر داشتند مي وكارشان . رفت خوبي پيش

چك بي محلي مشكالت آنها از زماني آغاز شد كه از يك آشناي تجاري مورد اعتماد،

. دالر برابري قدرت خريد، دريافت كردند 3750ميليون روپيه، معادل20به ارزش 

5/2افسران پليس براي موافقت با شروع رسيدگي،. شكايت كردندآنها به پليس

از پرداخت اين مبلغ، آنها موفق شدند فردپس. ميليون روپيه رشوه درخواست كردند

به. خاطي را دستگير كنند يك هفته در زندان و پس از آنكه فرد خاطي به مدت سر برد

 
1. Abhijit Banerjee and Esther Duflo (2011), Poor Economics, chapters 6: barefoot hedge 
fund managers, Public affairs. 
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آز وعده داد بدهي شداش را بپردازد، از. اد او پس از آزادي، چهار ميليون روپيه

كه پليس دو ميليون روپيه از اين مبلغ را دوباره- اش را به ايبو تينا پرداخت بدهي

پس. اش را در طول زمان بپردازد بدهي داد بقيهو قول-درخواست كرد اما از آن

و تاكنون كسي خبري از او ندارد و شوهرش. ناپديد شد ميليون5/4ايبو تينا

.ميليون روپيه را بازپس بگيرند4روپيه رشوه داده بودند تا 

اول برگردانندت آنها در سه چهار سال بعد، بسيار كوشيدند تا اوضاع را به حال

15وامي به ارزش1،دهي دولتي به نام پوكو سرانجام موفق شدند از يك برنامه وام

قد 2800ميليون روپيه، معادل از. دريافت كنند، رت خريددالر برابري آنها با استفاده

هاي يكي از نخستين سفارش. اندازي كردند وكار تجارت پوشاك را راه اين وام، كسب

و ها را از توليدي آنها شلوارك. بزرگ آنها شلوارك بود هاي پوشاك خريدند، اتو زدند

و ها عقب فروش بندي كردند، اما مدتي نگذشت كه خرده براي فروش بسته كشيدند

.خواست تنها گذاشتند كس نمي آنها را با هزاران شلوارك كه هيچ

 هايي كه يكي پس از ديگري متحمل شدند، فشار زيادي را بر رابطه مصيبت

آن ازدواج و اندكي پس از بدبياري دوم، هم جدا شدند آنها وارد كرد ايبو تينا. دو از

و انبوه شلوارك هم ها، به همراه چهار فرزندش شد با مادرش وقتي او را مالقات. خانه

به كرديم، هنوز در تكاپو براي بازيابي آرامش از دست خاطر ضربه روحي جدايي رفته

و گفت واقعاً تواني ندارد كه دوباره از نو آغاز كند مي. بود كرد وقتي حالش او فكر

يك مغازه كوچك خوار دوبهتر شود، اير خواهد بارفروشي در بخشي از خانه مادرش

و مقداري از شلوارك .ها را براي عيد فطر خواهد فروخت كرد

1. PUKK 
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و توجه زيادي اوضاع زماني بدتر شد كه بزرگ ترين دختر ايبو تينا به مراقبت

او. نياز پيدا كرد بي تقريباًچهار سال پيش، وقتي كه پانزده ساله بود، فردي خانمان

بي. ده بودكرد، او را دزدي نزديك خانه آنها زندگي مي خانمان پس از چند روز مرد

و وي را خانه نشين دختر را آزاد كرد، اما اين اتفاق از نظر روحي به دختر آسيب زده

.آنكه بتواند كار كند يا به مدرسه برود كرده بود، بي

مي.ي بدشانس بود؟ تا حدودي قطعاًيطور استثنا آيا ايبو تينا به  كرد دزديده او فكر

اگرچه حتي آن وضعيت به اين واقعيت ربط پيدا(يك رخداد غيرعادي بود شدن دخترش

بي آنها نزديك خط راه كرد كه خانه مي خانمان بسياري زندگي آهن بود، جايي كه افراد

هاي اش از ويژگي هاي تجاري، اما همچنين باور محكمي داشت كه بدشانسي)كردند مي

.وكار كوچك بود گذران زندگي صاحبان كسب

به براي فقرا، ريسك و غذا محدود نمي ها سالمت يك منبع اساسي: شود درآمد

افزون بر اين موارد، منابع ريسك ديگري مانند خشونت سياسي،. ريسك است

و جنايت  .و فساد نيز وجود دارد) مانند مورد دختر ايبو تينا(جرم

مي هر زمان آنهايي كه سرمايه و اگر بتوانند كنند، سود نسبتاً گذاري اندكي پايين

مي اندازه كافي سرمايه به در گذاري نمايند سود بيشتري دريافت كنند، امكان گرفتاري

در مورد او، رابطه بين درآمد. ايبو تينا مشخصاً در اين وضع بود. دام فقر وجود دارد

و درآمد امروز  وكار او به مقياسي كمينه براي كسبزيرا مانند بود،-Sفردا

نه. نياز داشت سوددهي و شوهرش تنها چهار كارمند، بلكه پول پيش از دزدي، او

و ماشين و كارمندان خود را براي كافي داشتند تا مواد اوليه بخرند هاي دوزندگي
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از. اين كاسبي بسيار سودآور بود. گيرند كار توليد پوشاك به پس از آن، تمام آنچه

آم آمد، خريد شلوارك دست آنها برمي و بستههاي كه اده بندي آنها بود، كاري

چك).و يا اصالً سودآوري نداشت(سودآوري بسيار كمتر داشت  پيش از بالي

و شوهرش بيرون از ناحيه دام فقر بودند اگر مسير آنها را در طول. قالبي، ايبو تينا

كنيم، در مسيري بودند كه سرانجام به درآمدي درخور زمان دنبال كنيم، مشاهده مي

ميخ به. اما دزد، تمام سرمايه آنها را از بين برد.شدتم تأثير اين اتفاق، انتقال آنها

مي. ناحيه دام فقر بود كم پول در آوردند كه با گذشت زمان از آن پس، آنها آنقدر

. شدند همچنان فقيرتر مي

1داري غربي است دانايي در قلب سرمايه.6

و تنها زماني مفيد واقع اقتصاد جهان از تعداد زيادي قطعات ريز تشكيل شده است

ب مي كل. تر تركيب كنيم كل پيچيدههشوند كه ما آنها را ها باالتر هر اندازه ارزش اين

هم بيشتر است از. باشد، رشد اقتصادي در قطعه 120دستاوردهاي بشريت، اي كه

و تحوالت مالي بيشمارييك ساعت مچي به و كار رفته است تا معامالت كه اينترنت

و اشيا با همديگر،هاي ناوبري پرواز را توليد كرد سيستم همگي از پيوستن مردم

.شود ناشي مي

در خلق سال گذشته 150داري غربي در طول به همين خاطر است كه سرمايه

به اين نظام بهترين دانش براي كشف تركيب: پيروز شده است ثروت هاي اقتصادي را

 
1. By Hernando de Soto at: http://www.ft.com 
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بايد آن صرفاً،داري را دوباره اختراع يا درك كنيم نيست سرمايه نيازي. دهد ما مي

و ديده شود .دوباره كشف

و اروپا منقبض و سرمايه طي پنج سال گذشته در آمريكا دليل آنكه اعتبار

و پيوستن قطعات به نحو ست كه دانش موردا شده است اين نياز براي شناسايي

و اوراق بهادار نقدي، ارتباط بين وام.سودآور، نادانسته نابود شده است هاي رهني

ب و سازمانيبين مشتقات مالي مي ارزش سوابق،دارند هايي كه آنها را نگه

و پراكنده مي سازد چه كسي ريسك اي كه روشن نمي غيراستاندارد و دارد ها را نگه

م حسابداري خارج از ترازنامه كه سالمت مالي بيشتر شركت : سازديها را نامعلوم

و بنابراين تركيب كردن دارايي هم براي انجام كارهاي اينها همگي اعتماد كردن ها با

مي بزرگ را سخت داري تا زماني كه اين نظام دانش تعمير نشود، نه سرمايه. سازد تر

و نه سرمايه .داري اروپا بهبود نخواهد يافت آمريكا

ك اصالح و سياستگذاران بايد تشخيص دهند بلكه،ه آنها نه با بحران ماليطلبان

مي سرمايه. با بحران دانايي سروكار دارند يك جهان: كند داري در دو جهان زندگي

و كشتيئمر هاي تفريحي، اما جهان ديگري وجود دارد كه از اطالعاتي درختان نخل

و دارايي و به ما اجازه اموال و قوانين تشكيل شده است هاي مستند شده در سوابق

را دهد تا بخش مي و آنها و درك كرده خالقانه طوربههايي از واقعيت را سازماندهي

هم وصل كنيم .به

و حدت در ميانه سده و اتصال دادن آنها با شدت جهان دانايي سازمان يافته

و آمريكا نتيجه گرفتند دانش زماني كه اصالح؛نوزدهم شروع شد طلبان در اروپا
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ن بخش و هدايت از شدهبندي شده به هاي نظاماي كه سابق بر جاي مانده است قادر

مي درمان ركودهايي كه سرمايه به. كرد نبود داري اوليه را گرفتار آنها با آنچه كه

و ناتوانييعني،مشهور شده بود مواجه شدند» مشكل دانايي« در انتخاب

- بندي ان با نقشهطلب آن اصالح. اقتصادييسازي اطالعات پراكنده درباره اشيا ذخيره

و حساب و در دسترس همگاني در دفاتر ثبت، اسناد و گواهي شده -هاي قانوني

چه همه دانايي مربوط به دارايي.كردند» هاي حافظه اموال نظام«شروع به ايجاد ها،

مر) سفتهو سهام، حق اختراع(يئنامر در) آالت ماشينو زمين، ساختمان(يئيا

.دسترس قرار گرفت

و جاي دادنـو مديونـدانستن اينكه چه كسي مالك و در كجاست چه چيزي

ت آن اطالعات در سوابق عمومي، اين امكان را به سرمايه كنندگان مينأگذاران داد تا

چنينو ها را بپذيرند ها را بيرون بكشند، ريسك نيازهاي خود را پيدا كنند، ارزش

و چوب از اورگون را تركيب كنند تا يك اي مثل گرافيت از سريالن چيزهاي ساده كا

.مداد ساده ساخته شود

حل اصالح كمك كردند، يافتن اطالعات» مشكل متعهد شدن«طلبان همچنين به

اين دغدغه متافيزيكي بر همه. نياز براي اينكه قطعات با همديگر جور شود مورد

ت رشته هم سلول ها كشف كردند آنچه فيزيولوژيست: گذاشت ثيرأهاي علمي ها را به

يك اسيد خاص متصل مي و پيچيده را انجام دهد يك عضو بدن وظايف خاص كند تا

مي DNAاست كه اكنون  و«منطقي كه پشت. شود ناميده مستندسازي اموال

.داري است سرمايه DNAقرار دارد»ها دارايي
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از نظام كهبهيهاي انبارهاي داده تكاملهاي مدرن ثبت، ها اين دادهوجود آمد

ميهاي مجزا دارايي و به ذخاير واقعيات براي تسهيل دانشي رسيد كردند را تضمين

و ها، فناوري ها، مهارت كه كارآفرينان نياز داشتند تا دارايي مالي را به شكل تأمين ها

و باارزش محصوالت پيچيده و مستغالت. تر درآورند تر بنابراين مستندسازي امالك

يك خانه روي تپه است نمي فاًحاال ديگر صر آن،گويد كه فالني مالك بلكه همچنين

مي عنوانبهخانه را  مي كند كه وام آدرسي توصيف ،توان به اجرا گذاشت هاي رهني را

آوري كرد، تحويل مرسوالت پستي به آنجا ها را از آنجا جمع مالياتوها ها، نرخ بدهي

ميعم المنفعه عامخدماتو گيرد صورت مي و پول ومي به آن را توان كنترل كرد

و خدمات شهري را از آنجا جمع .آوري كرد قبض عوارض

اين دانايي به اقتصادهاي غربي امكان داد تا پس از جنگ جهاني دوم بسيار

.سال قبل رشد كنند بدون اينكه اعتبارات منقبض شود 2000بيشتر از 

حا بود كه ما آموختيم نظام 2008در سال - اند فظه از گفتن حقيقت بازماندههاي

ها يا دفاتر هاي مدفون شده در پانويس بدهي،از طريق حسابداري خارج از ترازنامه

هاي وام» كردن كاسهيك«مالي كه با تأمين،»اقالم مربوط به اهداف خاص«كل با 

مملتو رهني در اوراق بهادار ثبت نشده در دفاتر ثبت عمومي سنتي تهيه شد ثل هايي

پس. يونان كه با معاوضه بدهي از يك ارز به ارز ديگر آن را به جاي دارايي جا زدند

و سرمايه گذاران اعتماد خويش را به اين نظام از دست داده تعجبي ندارد كه نهادها

.باشند
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،ه فرمولي براي خلق ثروت قرار نداردئداري غربي در ارا نقطه درخشان سرمايه

و دارايي بلكه در نظام و هاي آن است كه نتيجه بررسي، گزينش هاي حافظه اموال

 ساختن اطالعات در اين باره است كه چه كسي مالك زمين، كار، اعتبار، سرمايه معتبر

ميو مي فناوري است، چگونه آنها متصل و چگونه توانند به صورت سودآور شوند

.تركيب گردند مجدداً

بي گذشته سوابق سرمايهطي پانزده سال و اعتبار شده داري غربي ضعيف

و واقعياتي باقي گذاشت تا مشخص سازند چه چيزي است، دولت ها را بدون آمار

و بنگاه و تعمير دارد هم نمي نياز به اصالح ها در كجا مخفي توانند بفهمند ريسك ها

غربي بايد صدها داري براي اينكه اين اعتبار دوباره بازگردد سرمايه. اند شده

و در دنياي غيرشفاف  تريليون دالري را كه اكنون بدون فكر در چرخش بوده

و حافظه عمومي درآورد . نوآوري مالي از كنترل خارج شدند تحت حاكميت قانون

.اي در حوزه رهبري سياسي سطح باالي كشورهاست چنين وظيفه

ما درباره جهانيكه آنچهو سيب داستان.7 1موزدآميشدن به

در قلمرو اين پديده. جهاني شدن درباره روابط است

اي از نمادهاي مفهومي وابسته شبكه بلكهماديات نيست، 

و خدمات است .به مردم، كاالها

اگر بخواهيم جهاني شدن در دسترس همه قرار گيرد،

 
1. http://www.the Power of the poor:.com/explore/read story.php?s=5. 
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ا. بايد آن را درك كنيم ست كه ادراك عمومي اين است كه جهاني شدن در مورد محصوالتي

پر،اين بخشي از آن استو شودمي ونقل حملسراسر جهان در  اما تصور كنيد يك كشتي

سيب«كانتينر را باز كنيد تا ببينيد يك در اگر،رود از سيب از اياالت متحده به چين مي

» جهاني«در اصل سيب. ها مشابه هستند چه شكلي است، خواهيد ديد كه تمام سيب» جهاني

.آنها فقط سيب هستند. وجود ندارد» محلي«يا

يك. توانيم بگوييم كه صاحب آن كيست ها نگاه كنيم، نمي اگر به يكي از سيب

يايهيچ چيز. مشابه سيب شما يا سيب من است سيب به سرقت رفته دقيقاً داخل

در(توانيد آن را بخريد يا بفروشيد روي سيب وجود ندارد كه بگويد شما مي چه

مي). لي يا به صورت محليالمل سطح بين مي آيا را توانيد آن را اجاره كنيد؟ توانيد آن

آن كرايه كنيد؟ مي وثيقه يا رهن استفاده كنيد؟ عنوانبه-يا هزاران سيب-توانيد از

يك سيب انجام دهيد كه ممكن است به شما اعتبار دهد مي - توانيد صد كار مختلف با

هاي مقياس جديدي معرفي شما اجازه دهد صرفهيا اينكه ممكن است در واقعيت به

يك از آنها داخل خود سيب. كنيد .ها وجود ندارد اما هيچ

مي آنچه به سيب ويژگي مي قانوناين. دهد قانون است هاي جهاني گويد است كه

مييك سيب براي چه كسي به چه معني است، مي و چگونه تواند تواند چه انجام دهد

.منتقل شود

. ايم ما هميشه سيب داشته. ها نيست شدن در مورد سيب رت ديگر، جهانيبه عبا

مي روابطيشدن در مورد جهاني توانيم در ميان مردم ايجاد كنيم است كه

ميطور به در مقياسي،تواند از مكاني به مكان ديگر برودي كه مقدار زيادي سيب
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اين قانون است كه ما را قادر به انجام. وري منتفع شوند كه همه از افزايش بهره

مي معامالت جهاني آسان . اينكه شرايط انجام معامالت چيست ازجملهكند، تر

.مشكل اين است كه بسياري از كشورهاي جهان اين نوع قوانين را ندارند

يك رابطه است و فروش، اع. خريد و سرمايهاجاره، گذاري، طاي اعتبار به افراد

.اما روابط نامشهود است. روابط هستند

مي كسياگر و كار يك دهكده كوچك زندگي مي در و تنها با افرادي كه شناسد، كند

و رسوم آن دهكده كند به قانون نياز ندارد چون معامله مي اما. خود را داردخاص رسم

كن لحظه مياي كه روستاي خود را ترك كند كه آنها د، در مورد معامله با مردمي صحبت

و ممكن است در كشور را نمي  در اين. يا حتي در كشور ديگري باشندخود شناسد

مي به قانون نوشته صورت و اين قانون روابط را امكانپذير .سازد شده نياز داريد

و وجود ب فرادستانحاكميت قانون است كه غرب ه كشورهاي ديگر را قادر

و شكوفايي مي .محصول قانون است جهاني شدن اساساً. سازد توسعه
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