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 شوند؟مي و فرار از فقر موفق به رشد توليد برخي كشورهافقط چرا  

 1كيد بر تجربه چين(أ)با ت
 

 

 

 چكيده

که گروهی دیگر توانایی  حالیمانند دربرخی کشورها فقير باقی میچرا  يمکنمیبررسی گزارش این در 

غلبه یافتن بر فقر را دارند. در بررسی علل فقر و ثروت کشورها، عوامل گوناگونی ازجمله فرهنگ، نظام 

مطرح  2بازارتقویت اصالحات  و خارجی هایبه منابع طبيعی، کمک اتكا 1،گراسياسی، اقتصاد دولت

بازار تقویت از تجربه چين در رابطه با پذیرش اصالحات آموزنده  هایشود. در این مقاله برخی درسمی

که چرا کشورها راهبرد بازارمدار را با وجود  آوردکنيم. مقاله همچنين چهار دليل میمالحظه می را

 کنند:مزایای روشن آن دنبال نمی

 ،سياسی گریزیریسک .1

 ،مقامات دولتی آز و حرص .2

 ،فرادستان تنبلی. 3

 گرایی. تداوم جاذبه فكری و ایدئولوژیک دولت .4

گزینند بيشترین های اقتصادی خوب برمیشود آن کشورهایی که سياستدر پایان استدالل می

 خروج از فقر دارند. را برای شانس

اجتماعی بدانيم. مسلم  -ترین متحد و یاور توسعه اقتصادیگزافه نيست اگر رشد اقتصادی را بزرگ

به توسعه وجود دارد. برای مثال درآمد سرانه گينه استوایی  دستيابیاست که امكان افزایش رشد بدون 

های ومير کودکان و سایر نماگراما نرخ مرگ ،برابر شدپس از توليد عظيم نفت در دهه گذشته چند

ترین راه بهبود رفاه انسانی است. ، باالرفتن درآمد سرانه قطعیاینوجود  بهزیستی آن تغييری نكرد. با

شود نماگرهای رفاه انسانی آن معموالً هنگامی که اقتصاد کشوری از رشد مداوم و قوی برخوردار می

 3شوند.گردد مردم دچار رنج و آسيب میند میکه رشد اقتصادی متوقف یا کُاما هنگامی  ،یابندبهبود می

 حالیاند درطی نيم قرن گذشته، برخی کشورهای فقير کماکان در فقر و درآمد پایين باقی مانده

در  ؟کدامندغلبه بر فقر  درکشورها  عوامل موفقيتاند از فقر و بدبختی بگریزند. دیگر توانستهبرخی که 

 کنيم.شده از تجربه توسعه با تمرکز بر تجربه چين را مرور می های آموختهادامه درس

                                                 

1. Economic Statism 

2. Market-Nurturing Reform 

3. David Dollar and Aart Kraay, “Growth Is Good for the Poor,” Journal of Economic Growth 7.3 

(September 2002): 195–225. 
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 هاي قابل تأمل اما ناكافيعلل فقر و ثروت ملل: تبيين

 نقش فرهنگ

 1دهد.فرهنگ هر جامعه است که عملكرد اقتصادی را شكل میاین کنند برخی اندیشمندان ادعا می

گذارد که ثير میأها و باورهای مردم بر احتمال انجام رفتارهایی تها، نگرشبراساس این دیدگاه، ارزش

ت، ثبات قدم، انضباط و ذهنيتی که از نوآوری شود خسّمشوق و محرک رشد اقتصادی هستند. گفته می

در یک جامعه تر چنين خصایص رفتاری اگر کلیطور به کند همگی محرک رشد هستند؛استقبال می

 تر خواهد بود.انداز رشد اقتصادی آن مثبتپيدا شوند چشم

چند دهه گذشته آن را ، اما تجربه رشد اقتصادی آیدبا فهم عامه جور درمیهای فرهنگی تبيين

شود که ها شاید پشتيبان رشد باشند مشكل زمانی ایجاد میبرخی فرهنگکه درحالی  .کندتأیيد نمی

ها و باورهای درست ها، نگرشارزشخالق ها با احتمال بيشتری کنيم مشخص سازیم کدام سنتسعی می

کننده شرق آسيا آورند تا رشد اقتصادی خيره. بيشتر تحليلگران، فرهنگ کنفسيوسی را مثال میهستند

بر همين  1960و  1950های دهه درتوسعه در شرق آسيا شكست  اما 2،خير را تبيين کنندهای ادر دهه

شد که روحيه آورده می ییلشد. در آن مقطع دالسياق به فرهنگ کنفسيوسی نسبت داده می

عدم تحرک و جابجایی طبقاتی در کنفسيوسيسم، مانع رشد اقتصادی  و گراییمراتبی، جمعسلسله

آنها دنبال به جهش کردند و 1970و  1960های امی که تایوان و کره جنوبی در دههاما هنگ ،شودمی

جای اینكه نظر رسيد کنفسيوسيسم یاریگر و مشوق رشد اقتصادی است بهآمد به 1980چين در دهه 

مراتبی باره که چگونه کنفسيوسيسم به ساختار سلسلهجای سخن گفتن در اینمانع آن باشد. ناظران به

کردند که کنفسيوسيسم مروج روحيه  ادعا دهد شروع به اینپذیری پروبال میتبعيت و اطاعتو 

جای اشاره به اینكه تمایالت کنفسيوسيسی مروج بخشی به جامعه است. ناظران بههمبستگی و انضباط

و ایثار فرد  کار تيمی و فداکاریشود به تأکيد این سنت برگرایی بوده و مانع ابتكار عمل فردی میجمع

رکود و  برای تبيينپيش از این تا همان خصایص رفتاری که از بيان دیگر، برای جمع اشاره کردند. به

شد. یعنی آسمان و اینک برای تبيين رشد شاهد آورده می شداستفاده میماندگی این کشورها عقب

خيلی ساده داد و آن را به توسعه نسبت میبافت های فرهنگی را به هم میریسمانی که این ویژگی

 .شدبرعكس 

 اند. اقتصاد خمود هند را زمانیهای فرهنگی در جنوب آسيا نيز بسيار ضعيف عمل کردهتبيين

                                                 

1. David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor 

(New York: Norton, 1999); and Lawrence E. Harrison, Underdevelopment Is a State of Mind: The 

Latin American Case (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000). 

2. For example, Francis Fukuyama, “China and East Asian Democracy: The Patterns of History,” 

Journal of Democracy 23.1 (January 2012): 14–26; and Richard H. Franke, Geert Hofstede, and 

Michael H. Bond, “Cultural Roots of Economic Performance: A Research Note,” Strategic 

Management Journal 12, special issue (Summer 1991): 165–171. 
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گرایی و در پی جهانی دیگر بودن در کردند. اعتقاد به جبرمحصول فرهنگ هندویی مالحظه میعنوان به

می کرده است. ئفقر دا رسيد که هند را محكوم بهنظر میبه 1،کاستی ناپذیری نظام طبقاتکنار انعطاف

رواج یافت تا پيوند بين سنت دینی مسلط هند و نرخ رشد  1970در دهه  2«نرخ رشد هندو»اصطالح 

 1980 ـ 1950های ای که طی دههاش را نشان دهد. نرخ رشد سرانهای درآمد سرانهپایين چند دهه

درصدی بين  7انه يميانگين آن تنها یک درصد بود. در عين حال پس از اینكه هند با ميانگين رشد سال

کشاند شروع به جهش یافت، این مفهوم که هندوئيسم هند را به ضعف و اقتصادی می 2011تا  1991

طبقاتی نسيل نظام هند یا پتاکشور د. بدون انكار محوریت هندوئيسم در فرهنگ کرعجيب و غریب بودن 

مانع عملكرد عنوان به شود که هندوئيسمکاست در عقب نگه داشتن رشد اقتصادی، خيلی ساده دیده می

های فرهنگی نتوانستند مسيری مطمئن نتيجه اینكه تبيين 3است. در نظر گرفته نشدهاقتصادی عالی هند 

 برای تبيين عملكرد اقتصادی فراهم کنند.

 

 كشورهانقش نظام سياسي 

دهند. یک ینشدنی ارائه مدیگر رویكرد جذاب اما در نهایت اقناع ،بر نظام سياسی متمرکز هایتبيين

رشد یكی از آنها نيست. این ایده که اگر  اما کمک به ،كراسی مزایایی داردست که دما فرض رایج این

بسيار بپردازیم  آن را با نرخ رشد کمتر داشتن داشته باشيم باید هزینه اقتصادیدمكراسی  خواهيممی

 شوند که چنين تفكری تبليغ گردد.های خودکامه خوشحال میحكومت 4شود.شنيده می

گوستو پينوشه، که آ. کشور شيلی در دوره کنندمی پشتيبانی اندکیشواهد تجربی از این ایده اما 

برعهده داشت اغلب شاهدی  1990 ـ 1973های رحم نظامی را طی سالجمهوری یک رژیم بیریاست

قدرت  1973شود. هنگامی که پينوشه در سال است که برای نشان دادن مزایای اقتدارگرایی آورده می

را در دست گرفت، اقتصاد شيلی حقيقتاً در وضعيت بدی بود و متعاقب آن بهبود یافت. در عين حال، 

کنند برجسته هم که برخی ناظران فكر می هاقدر در دوره تصدی پينوشه آن عملكرد اقتصادی شيلی

كراسی، ميانگين رسيد. در دو دهه پس از بازگشت دمدرصد در سال هم نمی 4نبود. ميانگين رشد به 

                                                 

نظام کاست  نینخست .شودیم عیتوز یانتساب یهابراساس نقش یاجتماع یایمزا ی است كهنظام اجتماع یکاست نوع .1

 هایدیدراو ایها نجس و و بردگان( رانی، اسورانشهپیآوران، ، جنگیمذهب ونیهند وجود داشته است. روحان ییاینژاد آر نیدر ب
 م. نظام کاست بودند. نیا یهارتبه

درصد بود.  5/2کشور  نیا تیکه نرخ رشد جمع یدرصد در سال بود درحال 4 یال 3ها، نرخ رشد اقتصاد تنها سال نیدر ا 2.

در هند  یبهبود سطح زندگ یبرا شدینم بودیبرخوردار م یدرصد 5/1 تا 1ی تنها از رشدسرانه  یناخالص داخل دیاگر تول
نرخ رشد »آن را  هیخودشان به کناها يافت. هندي شیها فقر در هند افزاسال نی. در طول اشدیمتصور م یقابل قبول ندهیآ

 . م.اسم گذاشته بودند« هندو

3. Timur Kuran, The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East (Princeton, 

NJ: Princeton University Press, 2010). 

4. Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CN: Yale University 

Press, 1968); Charles R. Beitz, “Democracy in Developing Societies,” in Freedom in the World, ed. 

Raymond Gastil (New York: Freedom House, 1982), pp. 145–166; and Vaman Rao, “Democracy 

and Economic Development,” Studies in Comparative International Development 19.4 (December 

1984): 67–81. 
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 هایبنابراین در شيلی طی چهار دهه گذشته، اقتصاد در سال 1درصد در سال رسيد. 7رشد به حدود 

( تقریباً 1990تا  1973( خيلی بد عمل کرد، در زمان دیكتاتوری پينوشه )1973تا  1971)دمكراسی 

 تاکنون( خيلی خوب بوده است. 1990)دمكراسی  در و خوب بود

ای از عملكرد اقتصادی تحت یک نظام سياسی واحد را تجربه بيشتر کشورهای مهم، طيف گسترده

های پس از جنگ جهانی دوم کشور ژاپن بود که سالترین ماجرای موفقيت اقتصادی در اند. بزرگکرده

اما در دو دهه  ،تجربه کرد 1970 ـ 1950درصد در سال را طی دوره  8های رشد با ميانگين بيش از نرخ

 تاکنون یک 1950ده است. ژاپن از شترین رکود در جهان پيشرفته را متحمل گذشته، ژاپن الینحل

یكسان، هر دو حالت رونق و شكوفایی و رکود و خمودی اقتصاد  بوده است که با نظام سياسیدمكراسی 

دهه پس از جنگ  را تجربه کرده است. ایتاليا هم تقریباً الگوی مشابه ژاپن را دنبال کرده است. در چند

مزیتش را از دست داد و به رکود اقتصادی گرفتار شد  1990اما در دهه  ،سرعت رشد کردهجهانی دوم ب

های خوب و بد ود نيافته است. ایتاليا مانند ژاپن با نظام سياسی یكسان، هر دو زمانکه تاکنون بهب

 اقتصادی را داشته است.

توان درباره چين گفت، اگرچه در چين نظام اقتدارگرا بر سر کار بوده است. را می موضوع همين

درصد  2صادی بيش از ميانگين رشد اقت 1970 ـ 1950های های اقتدارگرایی دههاقتصاد چين در سال

انگيزترین داستان عدی، با داشتن همان نظام سياسی، شگفتدهه بَ اما چين طی سه ،در سال نداشت

 درصد در سال را در تاریخ جهان نوشته است. 10شدن کيک اقتصاد با ميانگين نرخ رشد  بزرگ

برانگيز را با داشتن نظام تحسينهند نيز همانند چين هر دو نوع عملكرد اقتصادی نااميدکننده و 

، 1970العاده در اواسط دهه استثنای دوره کوتاه وضعيت فوقسياسی یكسان تجربه کرده است. هند به

سوم كراسی بوده است. اقتصاد هند در دوبه استقالل دست یافت یک دم 1974 از هنگامی که در سال

چ کجا نرسيد. اما طی دو دهه بعدی، هند به يملتی مستقل، درجا زد و به هعنوان به نخست عمر خود

 های رشدی دست یافته است که در بين کشورهای مهم جهان، تنها چين از آن پيشی گرفته است.نرخ

اثر نظام سياسی بر عملكرد  هها نشان داده شدکشوری، نتایجی که با این روایتمطالعات بيندر 

 2؟کندتقویت می را است هاقتصادی طی زمان روشن، مستقيم، یا ثابت نبود

و  ها ندارند؟ براساس منطق مزیت اقتدارگراییكراسیها عملكردی بهتر از دمدیكتاتوریچرا اما 

کنند چون در مدیریت اقتصاد بهتر عمل می، های اقتدارگرانظام دارایهای دولت 3،كراسیمزیت دمعدم

                                                 

1. United Nations Development Programme, Human Development Report, various years, online at 

http://hdr.undp.org; Manuel R. Agosin, “Trade and Growth in Chile,” CEPAL Review 68 (August 

1999): 79–100; and Kurt Weyland, “‘Growth with Equity’ in Chile’s New Democracy?” Latin 

American Research Review 32.1 (1997): 37–67. 

2. John Gerring, Philip Bond, William T. Barndt, and Carola Moreno, “Democracy and Growth: A 

Historical Perspective,” World Politics 57.3 (April 2005): 323–364; and Yi Feng, “Democracy, 

Political Stability, and Economic Growth,” British Journal of Political Science 27.3 (July 1997): 

391–418. 

3  . democratic-disadvantage/authoritarian-advantage logic 
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 های پوپوليستی()سياست کمتر برای بازتوزیعتر بوده و تحت فشارهای مردمی تر و قاطعکه آنها مصمم

از حالی که برخی دیكتاتورها، کشد. دربينی را به چالش میخوش واقعيت اغلب چنين گيرند.قرار می

سایرین سرگرم اختالس  کننداستفاده میاختيارات تام خود برای تعقيب اصالحات دشوار اما ثمربخش 

هی، دیكتاتور نسبتاً پاکدست . در برابر هر پارک چونگشودام میتماقتصاد زیان اند که به بوده و دزدی

شود. کشور زئير یافت می فاسد دیكتاتورسكو،  سسه، یک موبوتو 1970و  1960های کره جنوبی طی دهه

دغلكاری و فریب ميل سمت  به شوند اغلبدست دیكتاتورهای صادق اداره میهایی که بهحتی نظام

ود را به چون دو هوان و سپس روه تائوو داد که هر کدام نه به اندازه پارک پاک کنند. پارک جای خمی

مدت به 1997-1965های شده بودند. سوهارتو دیكتاتور اندونزی طی سال اندوزبلكه طماع و مال ،بوده

اما سپس توانایی خویش در مهار کردن  ،ربع قرن توانست رشد اقتصادی برای کشورش به ارمغان آورد

آوری از های سرسام، نسبت1990های خالف و کثيف را از دست داد. در ابتدای دهه اشتها برای پول

درآمد ملی به جيب سوهارتو و نزدیكان وی سرازیر شد که اقتصاد کشور را دچار آشوب کرد تا زمانی که 

 کنار گذاشته شد. 1997این دیكتاتور در 

اینكه رهبران یكی تواند هر دو نتيجه را به بار آورد. صه اینكه، رها بودن از پاسخگویی عمومی میخال

اما همچنين آنها را به  ،سازدکند آزاد میرشد کمک می گرفتن تصميمات دشواری که به دررا 

 کند.می قادربه زیان رشد  اندوزی شخصیثروت

 ُسازدمطرح میتبيين عملكرد اقتصادی، این امكان را  درعوامل فرهنگی و نظام سياسی  کفایتیبی

کننده واقع، سياستگذاری عمومی عامل تعيينسياستگذاری عمومی بستگی دارد. درکه رشد اساساً به 

 حالیده دردار به بار آورکليدی رشد است. برخی راهبردهای سياستگذاری، محروميت و بدبختی ادامه

 خته است تا به رونق و شكوفایی برسند.که برخی دیگر مردم را قادر سا

 

 هاي سياستيگزینه

در جهان معاصر، کشورها بخت و سرنوشت خویش را در یک )یا ترکيبی( از چهار محرک بالقوه رشد 

گرایی اقتصادی، صادرات منابع طبيعی، دریافت کمک خارجی، یا سياستگذاری کنند: دولتجستجو می

تای آورد. سهوجود میهتنها چهارمين گزینه است که رشد مستحكم را ب، اما از تجارب کشورهابازارمدار. 

قرن گذشته دار طی نيمکدام مبنایی برای رونق اقتصادی ادامهسازد اما هيچدیگر برخی منافع عاید می

 ایجاد نكردند.

 

 گرایي اقتصادي. دولت1

دارد که طرفدار دخالت بسيار گسترده دولت در اقتصاد اشاره هایی گرایی اقتصادی به سياستدولت

هستند. این رویكرد در کشورهای دارای اقتصاد دستوری از نوع شوروی سابق، همچنين در کشورهایی 
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جامعيت و گستردگی اقتصادهای از نوع شوروی سابق نيست یافت  گرایی حضور دارد اما بهکه دولت

 در حياتی گرایی اقتصادی اشاره به راهبردهای سياستی است که تصميماتمنظور از دولت 1شود.می

جای اینكه به سازوکار بازار سپرده شود عمدتاً یا کامالً جای به توزیع و تجارت عرضه، ها،قيمت با رابطه

تسهيالت و  مالكيت دولتی بر دهد و اینكه سهممقامات دولتی می ها و دستوراتنامهخود را به بخش

 سرمایه بر اقتصادی مقررات از ایگسترده دامنه همچنين ست. آنهامكانات توليدی اقتصاد بسيار باالا

 توزیع استراتژیک، کاالهای ارائه برای دولتی هایبنگاه به شدید اتكای و کنندمی وضع خارجی و داخلی

  .دارند ارائه خدمات و اشتغال ایجاد ها،یارانه

گرایی اقتصادی و صرف حضور و مشارکت دولت در اقتصاد تمایز قائل بين دولتمهم است که 

درشت مطلقاً ضروری  و شویم. در همه اقتصادها، ازجمله بيشتر اقتصادهای بازارمدار، دولت وظایف ریز

طور حضور دولت در هر نوع یا درجه از این وظایف اشاره ندارد چون اگر این گرایی بهدهد. دولتانجام می

ست ا کند. نكته مهم اینگرایی را دنبال میتوان گفت هر کشوری در دنيای مدرن راهبرد دولتباشد می

. حقيقتاً نيستهای منسجم و مقتدرانه اداره و اعمال قدرت دولت ارگان معنایگرایی اقتصادی بهکه دولت

از توسعه  یهستند. در مواردهای حياتی برای رشد سریع اقتصادی هایی اغلب از داراییچنين ارگان

نقشی مهم « ایهای توسعهدولت»، 1980تا  1960های آميز، شامل تایوان و کره جنوبی در دههموفقيت

ها ها را احداث کرده و بنگاهگذاری سنگينی در آموزش و بهداشت کرده، زیرساختایفا کردند. آنها سرمایه

دولتی  هایچنين کشورهایی، کنترلحاکمان اما  ،ردندشده را تغذیه و حمایت ک های هدفگذاریو بخش

می مالحظه نكردند. آنها از رقابت استقبال کرده و مشارکت در بازارهای دائ ینفسه یا شرطفی یرا هدف

بخشی، ساختارمند کردن و مهار و به خدمت گرفتن جهانی را تشویق کردند. آنها از دولت برای تحرک

 2د.نيروهای بازار استفاده کردن

مان از دولت برای مقاومت در برابر نيروهای بازار و سرکوب یا تسلط بر نيروهای گرا، حاکدر راهبردهای دولت

ها گرایی اقتصادی، دولت مالكيت همه یا تقریباً همه بنگاههای خالص دولتکنند. در حالتبازار استفاده می

تنها عامل تخصيص اعتبار عنوان به خودش را و کندمیها را تعيين گيرد، دستمزدها و قيمترا برعهده می

                                                 

1. Benno J. Ndulu et al., eds., The Political Economy of Growth in Africa, 1960–2000, 2 vols. (New 

York: Cambridge University Press, 2009); and Robert H. Bates, When Things Fell Apart: State 

Failure in Late-Century Africa (New York: Cambridge University Press, 2008). 

2. Atul Kohli, State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global 

Periphery (New York: Cambridge University Press, 2004); Robert Wade, Economic Theory and the 

Role of Government in East Asian Industrialization (Princeton, NJ: Princeton University Press, 

2003); Alice H. Amsden, Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization (New York: 

Oxford University Press, 1992); Stephan Haggard, Pathways from the Periphery: The Politics of 

Growth in the Newly Industrializing Countries (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990); Anne 

O. Krueger and Takatoshi Ito, eds., Growth Theories in Light of the East Asian Experience 

(Chicago: University of Chicago Press, 1995); Sea-Jin Chang, ed., Business Groups in East Asia: 

Financial Crisis, Restructuring, and New Growth (Oxford: Oxford University Press, 2006); and Bela 

Balassa, “The Lessons of East Asian Development: An Overview,” Economic Development and 

Cultural Change 36.3 (April 1988): 273–290. 
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کند. این نوع دولت با برپایی موانع تجاری، که توليدکنندگان داخلی را از رقابت خارجی مصون تثبيت می

گيرد، پيرامون کشور استثنای تحت شرایط خاص را میسازد و جلوی فروش توليدات داخلی به خارج بهمی

گرایی هستند. های دستوری از نوع شوروی سابق مثال عينی از این شكل خالص دولتکشد. اقتصاددیوار می

، کشورهای اروپای شرقی بين 1980تا انتهای  1920ها عبارتند از اتحاد شوروی بين انتهای دهه مثال

 ،1970و انتهای دهه  1950، چين دوره حكومت مائو بين اوایل دهه 1980تا انتهای  1940انتهای دهه 

تا زمان حاضر و کره شمالی از ابتدای  1960، کوبا از ابتدای دهه 1980تا انتهای دهه  1970تنام از دهه یو

گرایی اقتصادی شوند، دولتتا زمان حال. در این موارد، که به سوسياليسم دولتی شناخته می 1950دهه 

 شود.میدیده عدالت اجتماعی و نيز رشد اقتصادی  کليد رسيدن به

گرایی، دولت اجازه مقداری فضای فعاليت به بخش خصوصی اگير از دولتهای کمتر فرشكلدر 

کند ای را تنفيذ میگذاری گستردهدهد اما هنوز مالكيت بيشتر اقتصاد را حفظ کرده و رژیم مقرراتمی

ی رسمی مورد هاپروانه و نامهکه عامالن خصوصی را کامالً وابسته به مقامات دولتی برای مجوزها، اجازه

های )یعنی سال 1980و انتهای دهه  1940سازد. هند بين انتهای دهه می وکارياز برای انجام کسبن

شود اگرچه برخی موارد زیادی نيز در آفریقا پيدا می 2یک مثال آشكار است. 1(معروف به مجوز راج

 اشتند. گرایی را طی چند دهه گذشته کنار گذکشورهای آفریقایی راهبردهای دولت

گيری متمرکز و شد. تصميمای موفق مالحظه میگرایی اقتصادی اغلب معيار سياست توسعهدولت

 ،سوی مقامات دولتی در مرکز کشورها ازنامهصدور بخش و گذاری و توليدایجاد هماهنگی در زمينه سرمایه

ياتی هر راهبرد رشد اجزای حعنوان به جای نوسانات نامنتظره عالئم ارسالی بازار، در سطح گستردهبه

 گردید.های پسامستعمره و هم در بين مشاورانی از کشورهای غربی مالحظه میسوی سرزمينعقالیی هم از

های معين ایجاد کرد. برای مثال، توليد گرایی اقتصادی منافعی در برخی کشورها در بزنگاهدولت

و  1950های و در کره شمالی در دهه 1960و  1930های صنعتی در اتحاد جماهير شوروی بين دهه

 سرعت گسترش یافت.هب 1960

گرایی از نفس افتاد. رشد اقتصادی در اتحاد شوروی متوقف ميالدی بود که دولت 1970اما در ميانه دهه 

هرگز نتوانست منافعی به بار آورد که در سراسر حكومت مائو نرخ در چين گرایی اقتصادی . دولتشد

نفع محوریت دولت در توسعه  تجربه کرد. در هند نيز اصالً موفق نبود. جواهر لعل نهرو بهرشد پایينی 

گرایی را نسبت به چين و شوروی دنبال کرد. تر دولتداد اگرچه او نسخه نرماقتصادی شعار می

زیر شعار سوسياليسم آفریقایی توسط  ده در آفریقای پس از استقاللگرایی در سطحی گستردولت

                                                 

1 .License Raj :در. 1990 دهه ابتداي و 1947 بین هند در خصوصي بخش بر شديد مقرراتگذاري توصیف براي اصطالحي 

 ايكارخانهبود. تولیدات  مختلفنهادهاي  يه ازيیدتأگرفتن مجوز و وكار قانوني ملزم به كارآفرين براي ايجاد كسب هر دوره، اين
هاي ريزي اقتصادي در سالويژه تحت مقررات تنظیمي شديدي بود. مجوز راج نتیجه اقتصاد مختلطي بود كه كمیسیون برنامهبه

گذاري اندك موفق بود اما سرانجام به نرخ رشد و سرمايه 1950راند. مجوز راج در ابتدا و تا دهه پس از استقالل هند حكم مي
 م. شروع به آزادسازي اقتصاد كرد و به اقتصاد مجوز راج پايان داد. 1990شد. هند در دهه  منجر

های گسترده و اقتصاد کوپنی و کنترلی و نظام کردنهای جنگ تحمیلی با ملی . ایران پس از انقالب اسالمی و سال2

 .گرايي است. مچندنرخی در بسیاری از بازارها نیز یک نمونه دیگر از دولت
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گرایی در رانی از قبيل جوليس نایره تانزانيا، قوام نكرومه غنا و سكوتره گينه دنبال شد. دولترهب

گرایان عرب از قبيل جمال عبدالناصر مصر و حافظ اسد سوریه را خاورميانه، راهبردهای اقتصادی ملی

گونه که در چين انگرایی معموالً نتایجی ناچيز عاید کرد هممشخص کرد. در آفریقا و خاورميانه، دولت

های پس از مستعمره عصر مائو و هند عصر نهرو این چنين شد. تنها کشور در آفریقا که در ابتدای دهه

شدن جهش اقتصادی داشت بوتسوانا بود و این یكی از معدود کشورهای پس از استعمار بود که هرگز 

توسعه در بوتسوانا ایفا کرد، این کار که دولت نقش فعالی در ترویج  گرایی نرفت. درحالیبه سراغ دولت

های سوسياليسم جای خوارشمردن بازار کرد. این کشور مدلهای بازارمدار بهبا تعقيب سياست را دائماً

ها، آموزش عمومی و تسهيالت بهداشتی بر توسعه زیرساخت و آفریقایی را که در همه جا غالب بود رد کرد

دولتی متمرکز گردید. ای توليدی رقابتی هم در بخش خصوصی و شبههدرمانی همچنين بر تقویت بنگاهـ 

اما به  ،رهبران بوتسوانا مانند همتایان خود در تایوان و کره جنوبی مروج یک دولت فعال بودند

های سياسی را بخشنامه بودند. آنها سعی نكردند فرامين وداری و کارآفرینی خصوصی نيز وفادار سرمایه

 1ازار کنند.م بئجایگزین عال

مدی آشكاری داشته است، همانند آگرایی حفظ شده است، حتی پس از اینكه ناکارجا که دولتهر

، کمبود وحشتناک یی صنایعآناکار آناتحاد شوروی دوره برژنف یا کره شمالی تا زمان حاضر، نتيجه 

های در برخی موارد، قحطی و جان، بخش خدمات رشدنيافتهکاالهای مصرفی اساسی، کشاورزی نيمه

 مكرر بوده است. 

 

 اتكا به منابع طبيعي

 ست. ثروت پيداهادسترس دولت سود و رانت حاصل از استخراج منابع طبيعی، دومين راهبرد در اتكا به

اسلحه قدرتمندی برای  در ظاهر -های قيمتیبه شكل نفت و گاز یا فلزات و سنگ -شده در زیرزمين

شان ناچيز است صادرات نفت سازد. برخی کشورها با داشتن جمعيتی که نسبت به درآمدتوسعه فراهم می

اند به سطوح درآمد سرانه باال دست یافتند. این کشورها که عمدتاً در جنوب خليج فارس واقع شده

های ه آنها را قادر ساخته است دولتاند کدرآمدهای سرانه باالیی از صدور هيدروکربن به جيب زده

 دهند.رانتيری برپاسازند که خدمات اجتماعی فراوانی ارائه می

های فسيلی، حرکت توسعه را در به سوخت قتی کليت کشورهایی را که با اتكاو در عين حال

ورهای کنيم موارد موفقيت بسيار اندک بوده است. گروه کشهای اخير تأمين مالی کردند مرور میدهه

ميليون نفر که درآمدهای نفت هميشه حدود دوسوم درآمد  10های بيش از حال توسعه با جمعيتدر

ند از الجزایر، آنگوال، ایران، عراق، نيجریه، روسيه، عربستان سعودی، دهد عبارتاتی آنها را تشكيل میصادر

 5 مداوم های رشدبه نرخدهه گذشته، هيچ کشوری در این مجموعه  یمن. طی چهار و نزوئالو سودان

                                                 

1. J. Clark Leith, Why Botswana Prospered (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005).  
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 ساله دست نيافته است.دهدرصد یا باالتر طی دوره حتی 

ست که نفت و سایر ا دهد؟ یک دليل اینرشد را نمی چرا فراوانی منابع اجازه سرعت بخشيدن به

های توانند همانند بخشکنند. این صنایع نمیصنایع استخراجی تعداد مشاغل نسبتاً اندکی ایجاد می

کنند، دستمزد پایين و مهارت کم ایجاد می باای که تقاضا برای نيروی کار یافته صنایع کارخانهرونق

به نفت و سایر صنایع استخراجی،  راهم کنند. در همين ارتباط، اتكاهایی برای فرار گسترده از فقر ففرصت

تواند از اد نفتی، دولت میکند. در اقتصها را ملزم به ایجاد مراکز علمی و پژوهشی دانشگاهی نمیدولت

با استفاده از یک شرکت چندمليتی خارجی دعوت کند که بيشتر عمليات اکتشاف و استخراج را خودش 

ای برای مهارت باال انجام دهد. صادرات نفت درآمدهایی افسانه تنها گروه کوچک کارگران محلی و بومی با

به  هایی بدون نياز به اتكانين دولتسازد چون چنيز می ها را تنبلکند اما همزمان دولتها فراهم میدولت

 برتوانند درآمدهای باالیی داشته باشند. عالوهنيروی کار داخلی و نيز دریافت ماليات از صنایع داخلی می

های جهانی قرار دارد دست آمده از صادرات منابع طبيعی در معرض نوسانات گسترده قيمتاین، ثروت به

های نترل عامالن داخلی است؛ فراوانی درآمد از نفت و منابع معدنی حتی به سایر بخشکه خارج از ک

سياسی شوم و وحشتناکی دارد. این منابع بيشتر  آثاررساند. فراوانی منابع همچنين اقتصاد نيز زیان می

در کشورهایی ا، بنابر آمارهاندازد. سازد که در عوض توسعه را به تعویق میاوقات نظام اداری را فاسد می

 1است. بوده که منابع طبيعی دارند ميزان جنگ و درگيری داخلی باالتر

 

 به كمک خارجي اتكا

با  2.ه استو به سراب انجاميد هبه کمک خارجی نيز اميدهای واهی ایجاد کرد اتكادهد کشورها نشان میتجارب 

برنامه بود.  دادهحال توسعه اعتبار خوبی اروپا، کمک خارجی به کشورهای در موفقيت طرح مارشال در توجه به

انتقال داد تا اقتصادهای  1952و  1948ميليارد دالر به اروپا بين  13مریكا مبلغ آسوی طرح مارشال از

ها و اندیشمندان زده خود را بازسازی کنند و با رونق یافتن اروپا اعتبار باالیی یافت. بنابراین بيشتر دولتجنگ

 اثراتی ميمون و مبارک خواهد داشت. نيزبه کشورهای فقير  ردنک معتقد بودند کمک

اما ثابت شد که تفاوت بين بازسازی یک اقتصاد و ساختن یک اقتصاد از صفر، بسيار زیاد است. 

ها کمک طرح مارشال، که بيشتر آن به انگلستان، فرانسه و آلمان اختصاص یافت، برای بازسازی زیرساخت

                                                 

1. Michael L. Ross, The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012). 

2. This section draws on, among other accounts, Nicolas van de Walle, African Economies and the 

Politics of Permanent Crisis, 1979–1999 (New York: Cambridge University Press, 2001); Dambisa 

Moyo, Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is a Better Way for Africa (New York: 

Farrar, Straus, and Giroux, 2009); Carol Lancaster, Foreign Aid: Diplomacy, Development, and 

Domestic Politics (Chicago: University of Chicago Press, 2006); and William Easterly, The White 

Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good 

(New York: Penguin, 2007). 
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کرده، کشورهایی استفاده شد که پيش از آن صنعتی شده بودند. آنها جمعيت تحصيلها در و کارخانه

شدن ماهر و عمدتاً شهرنشين داشتند. ثابت شد استفاده از کمک برای وادارکردن کشور به صنعتی

موفقيت کمتری داشته است. در تضاد با کمک طرح مارشال، کمک به کشورهای فقير اغلب به تعهد باز 

 تنزل یافت که پيشرفتی ناچيز عاید کرده است. یو نامحدود

و  1960و  1950های قصد توسعه کشورها با شدت تمام در دهه های خارجی بهجریان کمک

های با نرخ المللی شروع به ارائه وامدهنده بينهنگامی شروع شد که کشورهای ثروتمند و نهادهای وام

سمت  به دگی بيرون آمده بودند. در ابتدا، این منابعترجيحی به کشورهایی کردند که از استعمارز

ها رشد کرد و ، دامنه و ميزان این کمک1970مقياس هدایت شد. طی دهه های صنعتی بزرگپروژه

هدفی سمت  به شودشدن سریع دیده میبينانه صنعتیها از آنچه اکنون رویای غيرواقعبيشتر برنامه

تدارک و ارائه مواد غذایی، خدمات سمت  به ها هرچه بيشترد. کمکتر از کاهش فقر تغيير کرمعمولی

که تدارک  بودیمها ایده افكار و در شاهد تغييراتی 1980طی دهه  درمانی و آموزشی هدایت شدند.

حتی و ند سریع توسعه یاب توانستندن بيشتر کشورهای وابسته به کمک، ثير قرار داد.أتحت تنيز کمک را 

عالوه، خودپایدار منجر نشد. بهرشد  به هاگذاریها و سرمایهند و وامدبهره نشهای کمبازپرداخت وامبه موفق 

که تسلط دولت بر اقتصاد در کشورهای شد گرایی مورد تردید قرار گرفت. اینک روشن فروض اصلی دولت

ری شوروی از رونق افتادند، . اقتصادهای دستوکندنمیهای رشد باالیی عاید آفریقایی و جنوب آسيا، نرخ

برای فعاليت اقتصادی خصوصی کنار گذاشت.  باز کردن فضای بيشترنفع چين ایدئولوژی مائویسم را به

پذیری را در هایی که کارآفرینی و رقابتبه سياست کره جنوبی با اتكا و تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ

کنندگان با گنجاندن شرایطی برای کرد به پيش تاختند. بنابراین، برخی کمکبازارهای جهانی تشویق می

ها کسری بودجه خود را کاهش داده و به بازارها اعطای کمک، شروع به پافشاری بر این کردند که دولت

 گرفتند. نام« تعدیل ساختاری»هایی ر کار کنند. چنين برنامهتاجازه دهند تا آزادانه

تر کرده ها کمربندها را سفتای موفق باشد. با اینكه دولتبه کمک نتوانست یک راهبرد توسعه اتكا

بدهی افزایش یافت.  توانست توسعه را تحریک کند و بارسازی کردند، کمک نها را خصوصیو برخی بنگاه

 دزدیدند.شد دزدید و مقامات دولتی اغلب آن را میها را خيلی راحت میپول کمکمشكل سياسی بود: 

جای اینكه رشد اقتصادی کنندگان تشخيص دادند کمک به، در شرایطی که کمک1990در دهه 

حكمرانی »تشویق به سمت  به «تعدیل ساختاری»شود آنها از را تحریک کند به فساد بيشتر منجر می

سازی و تقویت جامعه مدنی و اصالح نظام اداری كراسیمعنای دمتغيير جهت دادند که در عمل به «بهتر

شان پاسخگوتر شوند و دزدی از منابع کمک کاهش اميد داشتند که حاکمان به مردماناست. عده بسياری 

 کيد بر بهبود حكمرانی تا امروز همچنان باقی است.أیابد. ت

ای از کشورهای ثروتمند تریليون دالر به شكل کمک توسعه 2، بيش از 2010تا سال  1950از دهه 

به کشورهای فقير انتقال یافته است. آفریقا تقریباً نيمی از کل این کمک را دریافت کرده است. در برخی 
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هی از توليد کشورها کمک خارجی اکنون بيشتر عمليات دولت را تأمين مالی کرده و بخش قابل توج

 دهد.ناخالص داخلی را تشكيل می

گيرنده را تسكين و کاهش کمک خارجی شاید در برخی موارد درد و رنج مردم کشورهای کمک

دار ایجاد کند. بيشتر تحقيقات تجربی هيچ داده باشد اما در هيچ جا نتوانسته است رشد سریع ادامه

تواند تفاوت مثبت برخی متوجه شدند که کمک می پيوندی بين کمک و عملكرد اقتصادی پيدا نكردند.

های اقتصادی سالم و درستی را دنبال کرده ای در کشورهایی ایجاد کند که پيش از این سياستحاشيه

ای سالم را حال های توسعهگيرندگان سياستبودند. اما این مطالعات همچنين دریافتند که بيشتر کمک

دهند . آنها همچنين نشان میدنبال نكردند، کمکدریافت پيامد ان عنوبه کمک یا دریافتچه قبل از 

جای است بهأثير منافع شخصی راهبردی آنهتحت ت کنندترویج میدهندگان الگوهای کمک که کمک

اینكه واقعاً اشتياقی به توسعه کشور مربوطه داشته باشند. ادبيات موضوع همچنين خبر از مشكالتی 

ی مواجه هستند. از اینها گذشته، منابعهم با آنها ای کنندگان با ذهنيت توسعهدهد که حتی کمکمی

هستند. دیل به پول( )نقدی یا قابل تبپذیر کاالهای معاوضه شوند معموالًداده می کمک که به شكل

 به ایهای توسعهها را از برنامهکننده کمک اغلب خيلی راحت پول کمکحاکمان کشورهای دریافت

 1کنند.خود و متحدان سياسی قدرتمند خود منحرف میسمت 

 

 به اصالحات بازارمدار اتكا

هایی که محيط است. سياستتوانند دنبال کنند تشویق نيروهای بازار ها میچهارمين راهبردی که دولت

کند و توليدکنندگان را در گذاری خصوصی ایجاد میو سرمایه وکاراعد و مطلوب برای انجام کسبمس

دهد نقش اصلی را در این های مشارکت در اقتصاد جهانی قرار میو فرصت ی رقابتیمعرض فشارها

ها این رویكرد را نيم قرن گذشته، دولتدار طی راهبرد دارند. در هر مورد از رشد اقتصادی سریع ادامه

کند؛ اما تمرکز خود را بر بهبود اند. در راهبردهای بازارمدار، دولت نقشی قابل توجه ایفا میدنبال کرده

گذارد که فعاليت اقتصادی خصوصی تقویت شود و از اینكه هر چيزی را بخواهد شرایط و محيطی می

 هيز دارد.خودش اداره و در تملک داشته باشد پر

شروع کردن از سطوح خيلی پایين توسعه اقتصادی، هيچ مانعی برای تعقيب راهبرد بازارمدار نيست. 

گرایی، منابع طبيعی یا دریافت کمک کنند که کشورهای فقير ابتدا باید بر دولتبرخی استدالل می

توانند به سمت اقتصاد ست که آنها میا منظور رسيدن به سطح معين توسعه متكی باشند و پس از آنبه

های توانند سياستدهد که حتی کشورهای خيلی فقير میاما شواهد نشان می ،بازار تغيير جهت دهند

                                                 

1. A. Craig Burnside and David Dollar, “Aid, Policies, and Growth,” American Economic Review 

90.4 (September 2000): 847–868; and Paul Collier and David Dollar, “Aid Allocation and Poverty 

Reduction,” European Economic Review 46.8 (September 2002): 1475–1500. 
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 مانند.بازارمدار را دنبال کنند و تا زمانی که به این سمت نروند به احتمال زیاد فقير باقی می

مانده بود. و عقب فقيربه سمت اقتصاد بازار تغيير جهت داد کامالً  1978در سال که  هنگامیچين 

دالر  1070اندکی باالتر رفته و به  1978دالر بود؛ در  850حدود  1960درآمد سرانه این کشور در سال 

دالر رسيد. چين در زمانی که اصالحات بازارمدار را شروع کرد در فقر  7430، به 2009رسيد. در سال 

اش که ار بود اما فقرش مانع از این نشد که اصالحات از نتيجه دادن بازبماند. راهبرد اوليهمطلق گرفت

؛ اما به محض اینكه اصالحات را شروع کرد فقر و محروميت عاید مردم چين کردگرایی شدید بود دولت

 .نشدش مانع پيشرفت بودن ريفق

 

 كنند؟راهبردهاي بازارمدار چگونه عمل مي

 داستان چين

آميز، یا اصالحات رادیكال است اختالف احتياط« گراییتدریج»باره که آیا چين یک مورد از ناظران در این

زند. از یک طرف، اصالحات به شكل بندی را پس میبه واقع چين قرارگرفتن در هر طبقه 1نظر دارند.

کرد. از طرف دیگر،  ها حفظدر برخی بخشرا مرحله به مرحله معرفی گردید و دولت حضور جدی خود 

انباشتی آن به تجدید رویكرد سياست اقتصادی منجر گردید  آثاراصالحات هنگامی که معرفی شد و 

 نشانه یک گسست چشمگير با گذشته بود.

گيری و کند، تردیدی درباره جهتاما هر کسی که سرعت و جامعيت اصالحات چين را ارزیابی می

تشویق کردن سمت  به آبرو کردن کارآفرینی خصوصیبدنام و بی عمق اصالحات ندارد. دولت از سياست

گذاری جهانی حرکت استقبال از سرمایه سمت خودبسندگی بهسياست آن رفت. دولت از دنبال کردن 

کار کردن با بازار و در خدمت بازار بودن حرکت سمت  به کرد. دولت از مقاومت و برخورد با نيروهای بازار

داری و دور شدن از سوسياليسم یک اقتصاد سرمایهعنوان به یكم، اقتصاد چينوقرن بيستکرد. در آغاز 

 اقتصادهای اروپایی بود.شبيه مانند هر کشور آسيای شرقی و از این لحاظ، به

که را مائو منافع اقتصادی  2تواند کار کند.بازار میتقویت سازد چگونه راهبرد تجربه چين روشن می

گرای خویش مالحظه زیانی برای دولت و توهينی به مدل دولتعنوان به های روستایی شودتودهنصيب 

                                                 

1. For opposing viewpoints, compare Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics: 

Entrepreneurship and the State (New York: Cambridge University Press, 2010); and Joseph E. 

Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York: Norton, 2003). 

2. This section draws on, among other accounts, Bruce J. Dickson, Wealth into Power: The 

Communist Party’s Embrace of China’s Private Sector (New York: Cambridge University Press, 

2008); Susan L. Shirk, The Political Logic of Economic Reform in China (Berkeley: University of 

California Press, 1993); Ezra F. Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011); Justin Yifu Lin, The Quest for Prosperity: How 

Developing Economies Can Take Off (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012); and Barry 

J. Naughton, The Chinese Economy: Transition and Growth (Cambridge, MA: MIT Press, 2006). 
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دو سال بعد از مرگ مائو به قدرت رسيد، تفكر مائویست را  1978کرد. دنگ شيائوپينگ که در سال می

شان مطلوب همان اندازه که برای خود را به شدکامالً برعكس کرد. دنگ منافعی که نصيب روستائيان می

شد دانست. تحت راهبرد جدید دنگ، رفتار کارآفرینانه تشویق میبود موتور توسعه اقتصادی نيز می

جای اینكه تنبيه و مجازات شود. کشاورزانی که به مزارع اشتراکی با مدیریت دولتی هدایت شده بودند به

و  1981 هایسال ا یافتند. دراینک مجوز اجاره کردن قطعات زمين و بازگشت به کشاورزی خانوادگی ر

های دولتی تأمين روستایی در را معرفی کرد که انحصار تعاونی 1«نظام مسئوليت خانوار»دولت  1982

بازاریابی محصوالت را منحل کرد و به کشاورزان اجازه داد خودشان محصوالتشان را بفروشند. در سال 

ربرد بين مناطق روستایی مختلف و بين مناطق دولت رضایت داد تا عامالن خصوصی به تجارت دو 1983

دولت به ساکنان روستاها اجازه داد تا فروشگاه و مراکز خدماتی  1984شهری و روستایی وارد شوند. در 

چين  1985کارآفرینی را تسهيل کرد. در سال  2،های شهر و روستادر شهرها برپا کنند. تشكيل بنگاه

درصدشان در مالكيت و مدیریت خصوصی بودند.  80بود که  ميليون بنگاه شهر و روستا 12صاحب 

به 1980اند در ابتدای دهه های توليدی که اکنون همه رقبای جهانی را از ميدان به در کردهبيشتر بنگاه

وجود آمده بودند )برخی اکنون در های کوچک بههای کوچک در مناطق روستایی و شهربنگاه شكل

 شهرهای بزرگ هستند(.

انه ي، رشد سال1984 ـ 1978های بودند. طی سال چشمگيرج حاصله از اصالحات کامالً نتای

شروع شد،  1978درصد افزایش یافت. هنگامی که اصالحات در  8درصد به  2محصوالت کشاورزی از 

کرد؛ مزارع اشتراکی که مائو ایجاد کرد به توليد این چين برنج و غالت و اندکی چيزهای دیگر کشت می

محصوالت گره خورده بود. اما هنگامی که کشاورزان اجازه یافتند شروع به بازاریابی محصوالت خویش 

، چين هر دو سال به اندازه 1984 سال کنند آنها به کشت ميوه و سبزی و پرورش احشام پرداختند. در

شدت افزایش یافت هافزود. درآمدهای واقعی بانه کاليفرنيا به توليدات خود میيکل صنعت سبزیجات سال

 نصف سقوط کرد.و قيمت مواد غذایی به

، دولت مرکزی به مقامات محلی و استانی این اختيار و قدرت را داد 1980در ميانه تا انتهای دهه 

های جدید تحریک رشد را آزمایش کنند. رهبران بلندپایه کشور همچنين نظام انگيزشی ایجاد تا روش

نرخ رشد در قلمروهای تحت اداره آنها بستگی داشت. نتيجه این  محلی به کردند که آینده شغلی مدیران

شد که مدیران محلی مشتاق شدند هر کاری انجام دهند که رشد تحریک شود ازجمله تشویق به ایجاد 

 یی توليد.آافزایش کار و های تجاری پویاها(، تقویت شبكهآپهای نوپای تجاری )استارتبنگاه

من را درهم شكست، برخی ناظران انتظار آناعتراضات تيان 1989ت در سال پس از اینكه دول

کار را نكردند. در  اما آنها این ،نشينی کنندگرایی عقبدولتسمت  به داشتند که دنگ و همكارانش

                                                 

1. Household Responsibility System 

2. Township and Village Enterprises (TVEs) 
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 1989حالی که اصالحات دهه های دولتی را شروع کردند. درگاهسازی بنآنها خصوصی 1992و  1991

درباره تشویق  1990های جدید در روستاها بود، اصالحات دهه های ورود بنگاهه ایجاد روشعمدتاً دربار

های صنعتی بزرگ بود. جيانگ زمين و ژو رونگجی جانشينان کردن بنگاهها در شهرها و خصوصیبنگاه

های گاهیكم، تشخيص دادند که بنوهای نخست قرن بيستتا سال 1990دنگ و رهبران عالی از ميانه دهه 

های دولتی به نصف تعداد شرکت 2005تا  2000های اند. در فاصله سالدولتی سد راه توسعه شده

 6درصد رشد کرد که بيش از  40انه يهای خصوصی سالکاهش یافت. درآمد مالياتی دریافتی از بنگاه

 های دولتی بود.برابر سهم شرکت

سازی کاستند و آنچه را جيابائو از سرعت خصوصیتائو و ون جانشينان جيانگ و ژو، یعنی هو جين

دهی جهتها ازجمله این سياستدنبال نمودند  ،های پوپوليستی توصيف کردندبرخی ناظران سياست

. در عين حال، هو و ون مسير سياستگذاری دبو ترهای داخلی با رشد پایيناستانسمت  به هاگذاریسرمایه

لی به بيش سهم بخش خصوصی چين از توليد ناخالص داخ 2010دادند. در سال از بنياد بازارمدار را تغيير ن

 سطحی باالتر از حتی برخی کشورهای پيشرفته صنعتی اروپا قرار دارد. درصد رسيد که در 60از 

جا به اندازه قلمرو سياستگذاری اقتصادی خارجی در هيچ معطوف به آزادسازی اقتصادی اصالحات

درصد  15درصد به  60نرخ تعرفه کلی چين از  2010بين آغاز اصالحات و سال نيست.  قابل مشاهده

 2005درصد توليد ناخالص داخلی افزایش یافت. در سال  65درصد به  10کاهش یافت. تجارت از 

های حدود درصد بود که در مقایسه با نرخ 9هایی که چين بر محصوالت صنعتی وضع کرد ميانگين تعرفه

تر بود. قبيل برزیل و آرژانتين( بسيار پایين حال توسعه )ازاقتصادهای نوظهور دردرصدی سایر  30

یی باالیی توليد کنند تا آهای چينی را مجبور کرد با کارهای باز کردن درهای اقتصاد، شرکتسياست

به  طور آزادانه شروعهای پایين همچنين توليدکنندگان چين را قادر ساخت تا بهدوام بياورند. تعرفه

شده آالت و سایر کاالها کنند که برای ساختن کارخانجات بهتر و توليد محصوالت ساختهواردات ماشين

د تا کاالهای چينی وارد مثل کرده و اجازه دادن تر نياز داشتند. شرکای تجاری چين نيز مقابله بهباکيفيت

گذاری ها باز کرد از سرمایهیروی خارج طور که چين بازارهای خویش را بهشان شود. همانبازارهای

های ميليارد دالر در سال رسيده است. سياست 100مستقيم خارجی نيز دعوت کرد که اکنون به بيش از 

یک عنوان به وجود آورد که عميقاً در اقتصاد جهانی ادغام شده است. چينهاقتصادی چين، اقتصادی ب

 بی، سنگاپور و ژاپن پيوست.بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی به تایوان، کره جنو

مهمتر از آنچه چين برای اقتصاد جهانی انجام داده است آن چيزهایی است که ادغام شدن در 

گرا داشت، ميانگين ای که چين اقتصاد دولتاقتصاد جهانی برای چين به ارمغان آورده است. طی سه دهه

های مرتبط با ز گرسنگی و بيماریميليون نفر ا 40 و درصد در سال بود 2رشد درآمد سرانه چين 

تغيير  1978در  گرای بازارمدارگرسنگی و قحطی هالک شدند. اما از هنگامی که چين به راهبرد برون

ميليون چينی از فقر مطلق به  300درصد رشد کرده است، حدود  10ساله اش هرد سرانهجهت داد درآم
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 سوم کاهش یافته است.کودکان به اندازه دومير واند و مرگجایگاه طبقه متوسط حرکت کرده

ی به پرسش چنين هستند؟ «شاخص و متمایز هاینمونه» آسيا شرق ترکوچک ببرهای و چين آیا

 حد کافی با اهميتبه ،بشریت چهارمیک تقریباً جمعيت با کشورهایی تجربه چرا که ستمعنانظر بی

  .باشد شاخص و برجسته اینمونه نيست نيازی است که

و پاسخ آن در طرحی کلی، بلی است. تجربه  شودطرح م احتمال دارد پرسشی چنين در عين حال

تر شبيه است. آزادسازی در هند، دومين کشور بزرگ جهان از برخی جهات با چين و ببرهای کوچک

ات شدت و نمایانگری چين نبوده است. کندی اصالحهند به اندازه چين پيش نرفته است و کاهش فقر به

ها و آموزش به هند اجازه نداد تا گذاری در زیرساختدر مقرراتگذاری بازار کار و رشد آهسته سرمایه

که در چين رخ داد تجربه کند. اما را مهارت رشد انفجارآميز مشاغل کارخانجاتی دستمزد پایين و کم

شدید را تجربه کرد. اقتصاد  بازارمدار، تغييریسمت  به گراهند مانند چين پس از حرکت از راهبرد دولت

، عمدتاً با اتكا به بخش خدمات پویا و سرزنده، از عدم 1990هند از هنگام شروع اصالحات در آغاز دهه 

گرایی دار را پس از حرکت از دولتتحرک به جهش رسيد. سایر اقتصادهای مهم نيز رونق اقتصادی ادامه

این کار را کرد. در اندونزی  1980الحات نوسازی از انتهای دهه اند. ویتنام با انجام اصبه بازار تجربه کرده

رخ داد.  1960بازار پس از سقوط سوکارنو و به قدرت رسيدن سوهارتو در ميانه دهه سمت  به جنبش

گسترش اقتصاد،  و 1990و ابتدای دهه  1960درصدی بين ميانه  7 انه ميانگين تقریباًينرخ رشد سال

شد ادامه یافته است. در  1990ه جایگزین اقتدارگرایی سوهارتو در انتهای دهه كراتيكی کتحت نظام دم

 به خصوص پس از جابجایی کشورتایلند، توليد سرانه طی ربع آخر قرن بيستم سه برابر شد و رشد به

سرعت گرفت. همسایگانی که به شكل قاطع با  1980محور در ميانه دهه محصوالت صادراتسمت 

 1دار برسند.سریع ادامهرشد  به ع ارتباط نكردند، مهمترینشان برمه، نتوانستندگرایی قطدولت

 

 هایي از تجربه چيندرس

برعهده  است بازار چه چيزهایی الزمتقویت که برای انجام اصالحات  دهدارائه میهایی تجربه چين، درس

گيریم و چه چيزهایی الزم نيست. آن چيزی که ضروری نيست اتحاد و وحدت فرادستان است. فرادستان 

، مخالفان 1989چين از جنبه سياستگذاری اختالف نظر داشتند و پس از قيام ميدان تيان آن من در 

دن جناح دنگ کافی بود تا زدایی دوباره تالش کردند تا سياستگذاری را در دست بگيرند. اما باال آمدولت

 اصالحات را به پيش ببرد.

                                                 

1. Arvind Panagariya, India: The Emerging Giant (New York: Oxford University Press, 2010); Wing 

Thye Woo, Stephen Parker, and Jeffrey D. Sachs, eds. Economies in Transition: Comparing Asia 

and Europe (Cambridge, MA: MIT Press, 1997); Hal Hill, The Indonesian Economy (Singapore: 

Cambridge University Press, 2000); and Chris Baker and Pasuk Phongpaichit, A History of Thailand 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 
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جود نهادهای پيچيده و پيشرفته است. زمانی که و دومين شرط غيرضروری برای شروع اصالحات

شروع کرد زیرساخت نهادی اندکی برای اقتصاد بازار وجود داشت.  1978دنگ اصالحات خویش را در 

یا کره جنوبی آغاز  1986ن اصالحات نوسازی خود در توان درباره ویتنام در زماهمين قضيه را می

بيشتر کشورهایی گفت که از کنترل دولتی به بازارمداری طی  حقيقتاً و 1960اصالحات پارک در دهه 

کنند که وجود نهادهای مناسب و خوب اند. بيشتر اندیشمندان ادعا مینيم قرن گذشته حرکت کرده

اندیشمندان آنچنان برجسته  برای« نهادها»مبهم بودن واژه  1ست.شرط الزم و حياتی موفقيت اقتصادی ا

 البدکره جنوبی  و یتنامو ،چينکه  بخشيد فرض بابت اینتوان است که خوانندگان را میشده و مشهود 

در زمانی که این کشورها اصالحات خویش را  اند کهداشته آهای کارهای زیرزمينی از بوروکراسیشبكه

قرراتی پيچيده اداره های تيزفهم و زرنگ تحت هدایت مدست لشكری از تكنوکراتبه شروع کردند

کدام از چنين چيزهایی وجود نداشته است. حاکمان چين، مانند حاکمان کره واقع هيچشدند. درمی

دنگ  2.حاکمان ویتنام و هند پس از آنها، چيزهای جدید را از طریق انجام دادن آموختند و پيش از آنها

دهد، اما گرایی سفت و سخت نتيجه نمیو دولتد وربياخواهد چين را از فقر بيرون دانست که او میمی

های اوليه اصالحات متكی باشد. چين شروع ها و پرسنل طی سال، ارگانپيچيده توانست به قوانيناو نمی

های زرنگ را تكنوکراتهای اخير کادری از های نهادی کرد و در سالبه پذیرش اصالحات و نوآوری

. نهادهای بازار پدیدار شدسمت  به زامات و ضروریات تنها پس از چرخشاما این ال ،تربيت کرده است

 های اصالحات بيرون آمد و نه برعكس آن.خوب از درون اصالحات و ميوه

فرداستان سياسی یكپارچه یا نهادهای ای از طبقهکه چين اصالحات خود را بدون وجود  حالیدر

های راهبردی اهميت داشتند. اولویت اتتغيير پيشبردپيچيده به پيش برد، برخی چيزها بود که برای 

ویژه مهم و برجسته بود. دنگ و همكارانش رشد اقتصادی کشور را در رأس هر حاکمان در این ميان به

باالی اقتصادی هم رشد  به های سياسی برای رسيدنچيزی قرار دادند و آنها حاضر به پذیرش ریسک

رشد ایجاد دهی زیردستان برای گذاری آنها در پاداشسياست، های آنهااثبات اولویتدال بر بودند. مدرکی 

. همه حاکمان خواهان بر قدرت ماندن و جلوگيری به حكومت بودشان وفادارینشان دادن  و نيزاقتصادی 

بين رهبرانی که انتظار وفاداری از زیردستان وجود دارد ویش هستند. اما تفاوتی مهم از نافرمانی زیردستان خ

مایل هستند تا به توانایی زیردستان برای اینكه اقتصاد را سرزنده و پرتحرک در عين حال خود را دارند اما 

اند که هميشه هبسازند اولویت بدهند و آن رهبرانی که آنقدر بر امنيت و بقای سياسی خویش متمرکز گشت

دهند. نوع اولویت را به وفاداری زیردستان خود و توانایی دریافت حمایت و مهارکردن مخالفان خویش می

 ند.كراتيک غالبكراتيک و غيردمهای دمان در هر دو جهان با نظامدوم رهبرانی هستند که به یكس

                                                 

1. For example, Gérard Roland, Transition Economics: Politics, Markets, and Firms (Cambridge, 

MA: MIT Press, 2000); Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, 

and Economic Growth (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008); and Dani Rodrik, ed., In 

Search of Prosperity (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003). 

2. learned by doing 
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عملكرد مقامات محلی، استانی و اقتصادی، معيار اصلی ارزیابی رشد  به در چين توانایی کمک

انگيزه قدرتمندی یافتند تا کارآفرینی را تشویق کنند و . به این ترتيب این مقامات، ای بودوزارتخانه

شان برای دزدیدن منابع عمومی کمتر شود و فعاالن اقتصادی خصوصی را همچون طعمه و شكار انگيزه

يشرفت شغلی تنها یا تقریباً به روابط شخصی بستگی دارد، که پ تيکكراغيردم هاینظام نبينند. حقيقتاً در

کند. مادامی که فكر و ذکر یک مقام ست که رشد اقتصادی را در نطفه خفه میحدی باالفساد اغلب به

بيند ، ترویج و مراقبت از امنيت حاکم بر سر قدرت است او معموالً خود را مجاز میوابسته به حكومت رسمی

غارتگری شود حال هر اندازه که تعهد شعارگونه شخص حاکم را به درستكاری و رشد تا مرتكب دزدی و 

اقتصادی شاهد باشيم. اما در چين پس از مائو، جایی که حتی مقامات وفادار اگر به رشد سریع اقتصادی 

کدام از مقامات حكومتی در این بود که از شدند، منفعت شخصی هرر گذاشته میکردند کناکمک نمی

گذاری ها را گرفته و سرمایهآميز، جلوی گسترش زیرساختهای مفسدهی گسترده خودداری کنند. رویهدزد

 کرد.کرد، که درنتيجه رشد اقتصادی و حرفه سياسی مقام مسئول را تضعيف میرا تضعيف می

مادی در همين ارتباط، رهبران عالی کشور اثبات کردند که توانایی مهار اشتهای خویش برای منافع 

موفقيت مادی برسند و اولویت در انتصاب را به  آنی را دارند. رهبران نه تنها به مردم اجازه دادند تا به

بلكه همچنين جلوی وسوسه خویش را برای کشتن  ،مقاماتی دادند که شكوفایی اقتصادی را ترویج کنند

ه فعاالن بخش خصوصی اجازه گرفتند. رهبران چين مجبور شدند ب ،گذاشتهای طالیی میغازی که تخم

دهند، تا بدون ترس از مصادره ثروت خویش یا مجبور ساختن آنها به شراکت با خودشان با این شرط که 

چيزی است که در بيشتر دیگر رقبای آنها را درهم بشكنند، به شكوفایی برسند. شيوه چينی متفاوت از آن

شود، جایی که کسانی خاورميانه دیده می و آفریقاکشورهای درحال توسعه، شامل کشورهای شوروی سابق، 

کنند که باید درآمدهایشان را پنهان کنند، آنها را به خارج بفرستند کنند نوعاً احساس میکه ثروتی خلق می

ند و به شكل زیرميزی به چنگ حاکمان فاسد درآید. فساد در چين رواج نیا بخش بزرگی از آنها را جدا ک

گذرانند. در عوض، مقامات حكومتی غازها دولتی معموالً غازهای تخم طال را از دم تيغ نمیدارد. اما مقامات 

در این ميان شاید یک یا دو تخم را برای خودشان  و های طالیی بيشتری بگذارندکنند تا تخمرا تشویق می

دازند و شروع به وکار  برای خودشان بپرسپس به کسب و بردارند تا غاز طالیی جدیدی از تخم سربرآورد

 های طالیی جدید در کنار سایر غازهای مقدس بخش خصوصی کنند.گذاشتن تخم

اقتصادی، شرایطی ایجاد کرد که مساعد و راهگشا رشد  به دهیميل وافر رهبران چين در اولویت

اما از  ،گذاری بود. ميزان درستكاری و صداقت عمومی در چين درخشان و عالی نيستبرای سرمایه

سياری از دیگر کشورهای درحال توسعه بيشتر است. در جدیدترین شاخص ادراک فساد سازمان شفافيت ب

شده بود. در مقام کشور پيمایش 182برای صداقت کلی در بين  59الملل، رتبه چين در صدک بين
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و ونزوئال در صدک پنجمين  1جای گرفتند 21مقایسه، روسيه و نيجریه با امتيازات یكسانی در صدک 

 2کشور فاسد جهان ایستاده است.

 

 ؟گيردمي شكل چگونه انتخابي هايسياست

 كنيم؟خورده را دنبال ميهاي شكستچرا سياست

ای و نهادی برای های توسعهشرطپيش عدم نياز بهبا توجه به مزایای آشكار و روشن راهبرد بازارمدار و 

کنند؟ چهار مسئله با اهميت خاص در کشورها این راهبرد را انتخاب نمی دنبال کردن آن، چرا بيشتر

 اینجا وجود دارند.

 که بود این مستلزم دنگ راهبرد. شودمطرح می «سياسی گریزیریسک»عامل  اینكه نخست

 واقعی ازخودگذشتگی همچنين بلكه ،مدتکوتاه سياسی مالحظات تنها نهرا  حاکمان شخصی تصميمات

 خویش شدید ميل بين توازن ایجاد به مایل باید حاکمان. دادشكل می بودن اقتصادی رشد خدمت در و

 حاکمان. باشند گوناگون سالیق و استعدادها جذب به خویش دادن نشان اشتياق با وفاداری، کسب به

 پوشیچشم بخرند سياسی وفاداری تا سازدمی قادر را آنها که درآمدی منابع برخی بر کنترل از باید

 گروه یک برآمدن خود باعث همراه ،دارادامه اقتصادی رشد که کنند تحمل را ریسکاین  باید آنها. کنند

  .شودمی جسورتر و ترگستاخانه سياسی لحاظ از و دارترزبان و پرسروصدا و ثروتمندتر شهروندان از

گردد. مقامات دولتی غارتگر معموالً طرفدار مقامات دولتی بازمی« حرص و آز»دومين مورد به 

هایی که در کنترل بازار هستند. دزدیدن داراییتقویت بيشتر های گرایی اقتصادی نسبت به سياستدولت

ای از گسترده ها را طيفتر از زمانی است که این داراییآسان برای آنها استمقامات دولتی مستقيم 

های سياسی با عالوه، نظام. بهکنندنگهداری میفعاالن اقتصادی مستقل و خودکفا از حكومت 

وآبدار برای مقامات های نانگری فراوان باعث ایجاد بيشمار فرصتمقرراتگذاری پيچيده و مداخله

 شان گردد.هایی نصيبرهگذر رشوهشود تا از این حكومتی می

خصوص برای حالی بهسستی و بی گردد. ميدان دادن بهبرمی« فرادستان تنبلی»سومين مانع به 

های نفتی جریان عظيم کمک خارجی یا رانت دارایکننده است که بر اقتصادهای فرادستانی وسوسه

با گوشت و پوست و وابستگی به منابع طبيعی را  های اتكانقطه ضعف کنند. حتی رهبرانی کهمینظارت 

توانند این اعتياد را ترک کنند. برای مثال حاکمان روسيه اغلب شبيه به معموالً نمی کنندمیخود لمس 

منظم نسبت به وابستگی هيدروکربنی روسيه طور به رسند. پوتيننظر میهای زرنگ و جدی بهاقتصاددان

                                                 

 21درصد كشورهاي جهان وضع بهتري دارد درحالي كه روسیه و نیجريه از  59. يعني كشور چین از نظر شاخص فاسد از 1

 درصد بقیه جهان فساد كمتري دارند.

2. Corruption Perceptions Index 2011, online at  

 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. 
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اما در زیر  1است.سازی اقتصادی برای توسعه کشورش حياتی کند که متنوعگيرد و پافشاری میماتم می

کردن چشمان وی است که شاهد رشد سهم نفت و گاز از توليد ناخالص داخلی روسيه هستيم. با نفتی

عين حال وضعيتی  گيرد )درمیکشور و مالحظه آنچه که او شاید یک ضرورت و شرایط بحرانی در نظر 

به جهان معرفی « رقدرت انرژیاب»خاطری دارد( پوتين اینک روسيه را یک که در مجموع نشان از آسوده

مانند های خارجی هوکربن کاهش دهد. کمکجای اینكه تالش کند وابستگی روسيه را به هيدرکند بهمی

ای از پول نقد در اختيار حاکمان ها رودخانهسستی و تنبلی را دارد. کمک آثارفراوانی منابع طبيعی همان 

 گيرند.گذارد که مجبور نيستند از مردم ماليات بمی

است. بيشتر روشنفكران نسبت « گراییگيرایی دیرپای فكری و ایدئولوژیكی دولت»آخرین مانع هم 

داری هستند که دولت به نهاد بازار بدبين هستند. برخی شيفته روایت کارل پوالنی از پيدایش سرمایه

بيشتر  2شود.ر ظاهر میرحمانه بازابی آثارهم به شكل خالق واقعی بازار و هم حافظ جامعه در برابر 

زدایی اقتصادی، همچنان ای پس از دولتهای توسعهشمار جهشاندیشمندان حتی در مواجهه با موارد بی

اجماع »ای را نتيجه اجرای تفكر توسعه موفق را محصول قهرمانی و رشادت وزرای دولتی و شكست توسعه

 3دانند.المللی از خودراضی میدهنده بينهای نئوليبرال و نهادهای وامتوسط ایدئولوگ« واشنگتنی

رفتار یا تجربه  زاویهحال توسعه را از مسائل کشورهای درچنين تحليلگرانی رسد نظر میاغلب به

بينند. اندیشمندانی که غرور و خودپسندی غربی را تقبيح اخير کشورهای صنعتی پيشرفته غربی می

رویكردهای عنوان به غربی، شامل فراخوان برای آزادسازیهای سياستگذاری کنند با مالحظه توصيهمی

کنند. سلطه نواستعماری نگاه می هایی به تأکيد برتالشعنوان به یا« نسخه یكسان»خام، غيرحساس و با 

عنوان به زدایی مشكوک و ویرانگر مالیقتاً شامل مقرراتعالوه تجربه داخلی برخی کشورهای غربی، حقيبه

 شود.میزدایی و مخاطرات بازار معرفی رراتمقاثبات نادانی 

کنند خاطر هستند هنگامی که استدالل میاندیشمندانی که از نخوت کشورهای ثروتمند آزرده

اند، شاید کردههای نامناسب حمایت میهای غربی اغلب از سياستالمللی و دولتدهی بينهای وامآژانس

که  ، اما متهم ساختن آزادسازیشودیژه به باد ناسزا گرفته میودرست بگویند. تعدیل ساختاری اغلب به

علت و  اشتباهارتباط دادن آن به فالکت اقتصادی به بار آمده،  و کننداعتباردهندگان درخواست می

                                                 

1. “Russia Must Speed up Economic Diversification—Putin,” RIA Novosti, October 17, 2011, 

online at http://en.rian.ru/business/20111017/167768858.html. 

2. Karl Polanyi, the Great Transformation (Boston: Beacon, 1944). 

3. For example, Stiglitz, Globalization and Its Discontents; Peter B. Evans, Embedded Autonomy: 

States and Industrial Transformation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995); Adam 

Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and 

Latin America (New York: Cambridge University Press, 1991); David Harvey, A Brief History of 

Neoliberalism (New York: Oxford University Press, 2007); Peter Kingstone, The Political Economy 

of Latin America: Reflections on Neoliberalism and Development (London: Routledge, 2011); and 

Gérard Duménil and Dominique Lévy, The Crisis of Neoliberalism (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2011). 
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گرفتار  1990و  1980، 1970های حال توسعه در دههی درهایی است که بيشتر کشورهابحران معلول

های آزادسازی را . کشورهایی که سياستبدانيمست که درمان را متهم شروع بيماری ا شدند؛ مثل این

گرایی ها دولتدههناشی از ورشكستگی تاوان واقع درند، تدریافت کمک پذیرف شرطعنوان به برگزیدند، یا

هایی های کنترلی سياستکه حاکمان کشورهای با اقتصادهای دستوری و رژیم هنگامی. را دادنداقتصادی 

عامالن خصوصی  به یرا برگزیدند که برای کاهش مخارج دولت طراحی شده بود و ميدان عمل بيشتر

بر این، تحليلگرانی های گذشته دچار مشكل شده بودند. عالوهداد، آنها پيش از آن در نتيجه سياستمی

برای جنبش مخالفت با  هاییزمينهعنوان به زدایی برخی کشورهای غربی راکه اشتباهات بزرگ مقررات

آميزند. معقول و منطقی میدرمتفاوت را با هم  یبينند اغلب شرایطبازار در کشورهای درحال توسعه می

مریكا و انگلستان، مطلوبيت کنترل دولت بر آدر مالی مشتقات  تبودن نظارت اکيدتر دولت بر معامال

رساند. در گروه و ازبكستان را به اثبات نمیهای مالی در کشورهایی مثل کامرون، نيجریه، بالروس بخش

 و گذاریهای سرمایهها، مدیران پرنخوت صندوقآزمند شرکت کشورها، مشكل در وجود مدیراندوم از 

زرای پرنخوت و ،جمهور آزمندسایؤردر وجود مشتقه نيستند؛ مشكل مالی گران غارتگر ابزارهای معامله

وکار، های مالی، پایين آوردن موانع برای ورود به کسبازی بخش. آزادساستان غارتگر گمرکی مورأو م

اً های معين دولتی شاید موارد اضطراری شدیدسازی بنگاهخصوصی و های مجوز صادراتینظام برچيدن

مریكای آها شاید در طور که اجرای این سياستحال توسعه باشند همانمورد نياز در برخی کشورهای در

 نسنجيده باشد. شمالی غيرضروری یا

آميز توسعه رد موفقيتچين و سایر مواسریع  ، رشدگرایي اقتصاديحاميان دولت: سؤال

گرایی، موفقيت غيرقابل عمدتاً با بد توصيف و جلوه دادن آنها. حاميان دولت كنند؟مي را چگونه توجيه

جای اینكه آن را نند بهبيگرایی مییک جابجایی درون پارادایم دولت راانكار چين در اصالحات اقتصادی 

آنها هنجارشكنی چرخيدن از مائویسم کامل  1بدانند. بازارمداریسمت  به گراییحرکتی قاطع از دولت

گيرند و روی حفظ كم میا محوریت کارآفرینی خصوصی را دستدهند. آنهاهميت جلوه میبه بازار را کم

 گذارند.ها بر این یا آن اقدام آزادسازی انگشت مینفوذ دولت بر این یا آن بخش یا محدویتدیرپای 

تر را نادیده که تصویر بزرگ حالیشوند درظر خویش متمرکز میخالصه، آنها روی جزئيات مدنطور به

 -ی قاطع آمدآزادسازدنبال به کشوری که مانند چين، رشد مداوم -شرح و توصيف هند دربارهگيرند. می

شوند. برای مثال، دنی رودریک بدبينان بازار همچنين به برخورد گزینشی و خيالی با واقعيات سرگرم می

را که نقشی محوری در ماجرای رشد هند داشت انكار  1990و اروند سابرامانيان آزادسازی ابتدای دهه 

برحسب جهش  1990در دهه معمای جابجایی شگرف هند از رکود به رشد  مدعی هستند و کنندمی

برداری از ظرفيت توليد تر از آزادسازی بوده است و بهرهشود که به اندازه یک دهه عقبوری حل میبهره

                                                 

1. For example, Stiglitz, Globalization and Its Discontents.  
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 1های پيشين ساخته شدند.کارخانجاتی که در دهه

گرایی هایی پرهيز کرده و مرکزیت جابجایی از دولتبيشتر اندیشمندان از انجام چنين بندبازی

هنوز، ایمان ماندگار  2شناسند.رسميت می ای را بههای توسعهداری برونگرا در پيشرفتبه سرمایهدرونگرا 

شود که حاکمان مخالف آزادسازی اقتصاد ميک یافت میدهای برجسته آکانوشتهبرخی گرایی، در به دولت

 سازد.را با مشتی توجيهات روشنفكری مجهز می

 

 كنيم؟هاي خوب را دنبال چرا سياست

کنند؟ منشأ های خوب را دنبال میهای بد، چرا برخی کشورها سياستبا توجه به جذابيت سياست

ای است. بيشتر آثار بر تاریخ و جغرافيا متمرکز گسترده پژوهشی های طرفدار رشد، موضوع ادبياتسياست

شوند. اما عوامل تقریبی و غيرساختاری شاید به همين اندازه مهم باشند. از بحثی که در باال داشتيم، می

 آید.چندین بينش بيرون می

ادی های خوب هنگامی بيشتر است که رهبران اولویت را به رونق سریع اقتصاحتمال اجرای سياست

 رسيدن تواند جایگزین ميل و عطش حاکم برایطور که دنگ نشان داد، هيچ چيزی نمیدهند. همانمی

نهادهای پيچيده و پيشرفته، برای وجود کدام از اجماع کامل بين فرادستان و شود. هيچباالتر رشد  به

که رونق و شكوفایی س هرم قدرت أبازار ضروری نيستند، اما وجود کسی در رتقویت های شروع سياست

 بيند یک دارایی ارزشمند است.امری باشكوه میعنوان به اًاقتصادی را واقع

های خوب را برانگيزد. سه های بد، شاید حسرت داشتن سياستکردن پيامدهای سياست تجربه

شد بسياری از در چين که باعث قحطی  1970و  1960، 1950های دهه رویدادهای ناگوار در دهه

گرایی در زیانبار دولت آثارگرایی افراطی کرد. تجربه هند با برداشتن از دولتها را مشتاق دستچينی

 ها ایجاد کرد.نيز رغبت برای تغيير را در بين بسياری از هندی 1980تا  1950های دهه

 ی خوب باشد، درهاتواند مشوق سياستهای بد میشده از سياست ورشكستگی به نمایش گذاشته

کند. کشورهایی که از داشتن منابع تواند همين کار را ری بد نيز میهای سياستگذادسترس نبودن گزینه

پایه نفت متكی باشند. عامل جغرافيا و توانند بر راهبردهای برستند نمیفراوان نفتی محروم ه

به منابع نفت و گاز متصل کنند اما  سازد تا اميدهای خود راشناسی روسيه و آذربایجان را قادر میزمين

                                                 

1. Dani Rodrik and Arvind Subramanian, “From ‘Hindu Growth’ to Productivity Surge: The 

Mystery of the Indian Growth Turnaround,” IMF Working Paper, March 2004, online at 

http://www.piie.com/publications/papers/subramanian0304imf.pdf. 

2. For example, Anne O. Krueger, Struggling with Success: Challenges Facing the International 

Economy (Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Company, 2012); Takatoshi Ito and Chin 

Hee Hahn, eds., The Rise of China and Structural Changes in Korea and Asia (London: Edward 

Elgar, 2010); and Jagdish N. Bhagwati and Charles W. Calomiris, eds., Sustaining India’s Growth 

Miracle (New York: Columbia University Press, 2008). 
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هایی مواجه نيستند. همانند سایر رفتار و عادات زندگی، نبودن لهستان و گرجستان با چنين وسوسه

عياشی و سمت  به هااما یكی از راه ،کندکننده، رفتار پرهيزگارانه را تضمين نمیمشروبات الكلی مست

 کند.هرزگی را مسدود می

های اصلی موفقيت اقتصادی در نيم قرن گذشته را کشوری که گزینه نفتی تانکدام از داسهيچ

چين، ژاپن، کره جنوبی، تایوان،  مشترک بين داشته است به نگارش درنياورده است. یكی از چند عامل

نداشتن نفت است. پس این کشورها هرگز فرصتی برای دنبال کردن راهبردهای توسعه  ،هند و سنگاپور

 بر پایه نفت را نداشتند.

گرا برخی های اقتصادی دولتبه نفت همان اثری را ندارد که شكست سياست چرا شكست اتكا

شدن از  تواند فشار برای دورگرایی همانند مورد چين و هند میاوقات دارد؟ تجربه شكست دولت

ندرت زیر بار اصالحات جامع و کامل اما اقتصادهای نفتی در جهان معاصر، به ،وجود آوردهگرایی را بدولت

 ،داردست که اگرچه ثروت نفتی کشورها را از رسيدن به توسعه مستحكم بازمیا روند. یک دليل اینمی

هزینه  تأمين و خودرف شخصی کند که فرادستان ميزان باالی مصاجریان پول نقدی ایجاد میاما 

که پوتين و  کنند. درحالیمیخرج  ،دارندامنيتی که آنها را در قدرت نگه می -های پليسیارگان

سبک  اقتصادی باال بهرشد  به های وی شاید در حالت کلی دوست داشته باشند روسيه همپالكیهم

چينی رانت نفت و بگيرند و از خوشهچين برسد، در عمل برای آنها خيلی آسان است که حق و حساب 

کننده تقریباً یک ميليارد دالر در هر روز، هر سال پشت سال دیگر. در کشورهای دنبال -گاز لذت ببرند

خورده که نفت ندارند، حتی فرادستان حاکم ممكن است وضع خيلی خوبی نداشته های شكستسياست

 ی نسبت به مردم، صاحبان قدرت زندگی بسيار بهتر1990باشند. در چين دوره مائو و هند پيش از دهه 

های پوتين را نداشتند. رنج داشتند، اما آنها بخشش طبيعت در اختيار شاهزادگان سعودی یا نورچشمی

 و درد نسبی آنها شاید باعث شد که تمایل بيشتری به نوآوری پيدا کنند.

تواند یک های نفتی، میبه رانتمقياس، مانند عدم دسترسی های بزرگدسترسی نداشتن به کمک

نعمت برای توسعه باشد. راهبرد وابسته به کمک هرگز یک گزینه برای چين یا هند نبوده است که 

ای در جمعيت انبوه آنها به این معنا بود که حتی کمک زیاد از خارج هرگز کافی نبود تا رخنه

محض اینكه رخ دهد، شاید آن ، بهخارجی نيافتگی آنها وارد کند. در عين حال اعتياد به کمکتوسعه

تر از دومی است. محكوميت به مرگی نباشد که وابستگی به نفت هست، چون که ترک اعتياد اولی آسان

توجه از نخبگان های قابل کند که بخشهایی جریان پيدا نمیدر حجم خارجی از این گذشته کمک

کند. تقریباً یک ميليارد دالری که نفت این کار را می اما ثروت ،ندای برساافسانههای به ثروت حاکم را

های پول در لوزاکا کند شاید برای کمک به پر کردن برخی کيفدریافت می خارجی زامبيا هر سال کمک

کند. شاید تصور کنيم که کافی باشد اما صادرات نفت آنگوال همان ميزان درآمد را هر هفته توليد می

توان دید قامات زامبيایی از وضع موجود را افزایش دهد اما همچنين میوجوه کمک خارجی رضایت م
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که برخی رهبران زامبيا از شرایط جاری اصالً راضی نباشند. مشكل بتوان تصور کرد که رهبران آنگوال 

برایشان مهم نيست شرایط کسانی که قدرت را در اختيار  و کننده ببينندوضعيت جاری امور را ناراضی

 .استقدر بد ندارند چ

 

 خالصه

؟ هر کسی و رشد توليد و شكوفایی را جایگزین آن کند تواند فقر و بينوایی را از بين ببردچه کسی می

های اقتصادی خوب را تواند. چه کسی بهترین شانس انجام دادن آن را دارد؟ هر کسی که سياستمی

کننده نيستند. دهد نه نظام سياسی و نه فرهنگ عامل تعيينبرگزیند. تجربه نيم قرن گذشته نشان می

ها به یكسان رخ دیكتاتوری ها و هم دركراسی، هم در دمبردرا از بين می فقر کهرشد اقتصادی انفجاری 

دست ای از سپهرهای فرهنگی بهداده است. این رشد همچنين در مناطق گوناگون و در طيف گسترده

مسلمان جنوب شرق  و آمده است: کنفسيوسی شرق آسيا، هندویی جنوب آسيا، مسيحی جنوب آفریقا

نكته دیگر اینكه، نه فقر عميق، نه نبود  برنده فقر مطلق بودند.دار از بينهای رشد ادامهآسيا همگی مكان

 ای پایدار نشده است.های توسعهها و پيشرفتنهادهای پيچيده پشتيبان رشد، مانع گشایش

تواند های خوب در هر جایی میآنچه مهم و حياتی بوده است سياستگذاری اقتصادی است و سياست

های ک سياسی و مقاومت در برابر وسوسهپدیدار شود. شانس موفقيت به تمایل حاکمان در تحمل ریس

قوه تشخيص و بصيرت  اتكای آسان به نفت و کمک خارجی بستگی دارد. شانس موفقيت همچنين به

ویژه بستگی تمام به این دارد که آیا حاکمان کشور با تحليلگرانی مشورت فكری حاکمان بستگی دارد. آن به

که با کنند کنند که طرفدار پذیرش نظام بازار هستند یا در عوض به دادوفریادهای کسانی توجه میمی

 شان، بر این امر پافشاری دارند که بازار خدمتكار دولت است یا که باید باشد.وجود شواهد خالف ادعاهای
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 15591 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 (نيبر تجربه چ ديشوند؟ )با تأکتوليد و فرار از فقر میرشد  به موفق چرا فقط برخی کشورهاعنوان گزارش: 

 

 

 (وکارمطالعات محيط کسبگروه ) یاقتصادمطالعات  :نام دفتر

 جعفر خيرخواهان تهيه و تدوین:

 امير سياحسيد ناظر علمي:
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