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 مقدمه .1
 ظهور اقتصاد از علم ایشاخهزیر  عنوان به توسعه ، اقتصاد1991 دهه در که هنگامی

این  درک اقتصادی، هاینظریهی بخش عمده مانند آن، دغدغه و مسئله اصلی کرد،
 گسترش و کرده رشد چگونه 2های ملیدولت موضوع بود )و همچنان هست( که اقتصاد

 به موضوعات ذیل ست که اقتصاد توسعهاین بدان معنا (.Szentes 2005) است یافته
ید ناخالص افزایش تول طریقِازاقتصادی که  گسترشو انواع  منشأیافتن  توجه داشته است:

 کارنیروی ،سرمایه)تولید در متفاوت  هاینهادهنقش  ؛دنشوسنجیده می (GDP) داخلی
 حدیتاو  ؛(خدمات ، صنعت وکشاورزی)های مختلف اقتصاد اثر رشد در بخش ؛(زمین و

. ستااقتصاد توسعه کالسیک و نئوکالسیک  نظراینها موضوعات اصلی موردِ. نقش دولت
چگونه  - کندمی توجه دیگر سکه رویبه اقتصاد توسعه رادیکال  بخش اعظمدر مقابل، 

 بخش اعظم اقتصاد هرچند .را بهبود بخشید این سیاره ساکنان و انمردمتوان رفاه می
رکز درآمد ملی تم برنهایت درنیز مارکسیستی نئومارکسیستی و  سبک توسعه در

له این مسئ بهمتفاوت  اساساً رویکرددو  شوداینجا دیده میدر آنچه  حال،اینبا .کندمی
 ایهایدهکاوش  مبنای موضوع. این دقیقاً به چه معناست «توسعه»که  ای استهسته

تصاد توسعه به اق، نئوکالسیک، نئومارکسیست و انتقادی کالسیک رویکردهای کلیدی
.است

 

                                                           
 ای است از مقاله زیر:این نوشتار ترجمه .1

Engel, S. N. (2010). Development economics: from classical to critical 

analysis. In R. A. Denemark (Eds.), The International Studies 

Encyclopedia Volume II (pp. 874-892). West Sussex: Blackwell 

Publishing. 

2. nation-state 
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نیم. کمبنای توالی زمانی بررسی میها را به طور کلی بر این سنت یبعد هایبخش در
دهد های توسعه را میاهکاررو  هاهامکان برقراری ارتباط بین نظری این امر به ما

گفتمان  در مرکز چگونه های نوموجود و ایده هایاز سنت انتقادات کندمی مشخص و
تصاد سه سنت جریان اصلی اق از با معرفی مختصری ابتدا. اندقرار گرفتهاقتصاد توسعه 

آغاز  - یعنی کالسیک، نئوکالسیک و کینزین - اندکه بیشترین تأثیر را بر توسعه داشته
د توسعه اصاقت پیشرفت صحیح فهمها برای های کلیدی این سنت، زیرا فهم ایدهکنیممی

در ها چگونه شود که این سنتسپس در ادامه به این موضوع پرداخته می .مهم است
 نئومارکسیستی نیز بهتوسعه  اقتصاد شدند. نمایان 1991و  1991های اقتصاد توسعه دهه

دهه  شود. درتوسعه بررسی می راهکارنظریه و  عنوان یک سنت اصلی و تأثیرگذار بر
ظهور کرد و بر نظریه و  - یعنی نئولیبرالیسم - نئوکالسیک شاخه جدیدی از 1971

این مکتب  1991اوایل دهه  درچند ای گذاشت، هرمعاصر تأثیر عمده یتوسعه راهکار
معناست ه چهب که توسعه دقیقاً گردیممیبازبه این مسئله در پایان چالش کشیده شد. نیز به

 کند.مشخص میرا اقتصاد توسعه  چارچوب موضوع ،ال اساسیؤو چگونه این س

 کینزین و نئوکالسیک کالسیک، اقتصاد: علم هایسنت معرفی .2
 

 اقتصاد کالسیک   .2-1

نخستین نوشته اقتصادی کالسیک به زبان انگلیسی ( 1779) 2آدام اسمیت 1لثروت ملّ
گوید، وی در حال بررسی این موضوع که اسمیت در صفحه اول آن می گونهبود و همان

گوید ی میو دیگر،عبارتِبه .نشدندبقیه چنین  وخیلی مولد شدند  هاملتکه چرا برخی  بود
یندی آفر» :بیندچنین میرا توسعه اقتصادی  توسعه یافتند. اسمیت اساساً هاملتچرا آن 

شود. بندد و محدود میکه در یک محیط فیزیکی، نهادی و اجتماعی خاص نقش می
جمعیت ر از نظ شدنپرکند: ، اسمیت توسعه اقتصادی را چنین تصور میترمشخصطوربه

                                                           
1. Wealth of Nations 

2. Adam Smith 
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 1برخورداریدارای موجودی( یک محدوده فضایی )کشور( که ) فیزیکیِسرمایه  و
ه و از شکل گرفتاز درون  و نهادها و توسط قوانیناست طبیعی از منابع  معینی )موهبت(

 فرضاسمیت و دیگر اقتصاددانان کالسیک  (.Arrighi 2007« )شودبیرون محدود می
                              انه عملکرد آزاد ،ترکیب سرمایه و مالکیت خصوصیاین  که ردندکمی
 .استرشد اقتصادی  منبعی است که انسان کارنیرویو بازار  -2«دست نامریی»یا  -

کردند که این نظام،  ادعاآنها  .ها مباحث مجادله آمیزتری را نیز مطرح نمودندکالسیک
 اینبرعالوه ومنابع در جامعه  زیعائات معدودی، کاراترین نظام برای تخصیص و تونبا استث

 .یک نظام منصفانه است
این  است که ایویژهاقتصاد کالسیک، جایگاه  های علمینوآوریترین دیرپایکی از 

ناشی از  به تجارت اعتقاداین  است.توسعه قائل  یر ارتقاب تجارتتأثیر سنت برای 
وجب مکه  است ییکاالهاآن مبادله  پیامدمزایای تخصص و  موردِدر اسمیتهای اندیشه

 4دیوید ریکاردو 3قانون مزیت نسبی شوند و همچنین ناشی ازمی« تجارتمنافع ناشی از »
 یهاندازآزاد به تجارتاقتصاددانان کالسیک به آغاز، اِلتزام شایان توجه است که در  .است

 ن کالسیکاقتصاددانا .نبود سفت و سختلیبرال امروزی نئو یااقتصاددانان نئوکالسیک 
اتفاق ه جایی سرمایهبجابر دولت های کنترلدر بستر برخی  تجارتدریافتند که  همچنین

 .این امر ضروری استو  ،دافتمی
سازد که در بود که هرکس چیزهایی می اینبر تخصص  اسمیتتمرکز  ،حالهربه

بهتر  آنهاند که دیگران در ساختن کمبادله می رای یچیزها و بهترین است آنهاساختن 
نظریه  .تجارت درون یک دولت ملی است بسطصرفاً ملل لابین تجارت ،روهستند. از این

ولید و چیزی را تکشورها باید چه به اینکهداد  بسطمزیت نسبی ریکاردو این نظریه را 
ی کند که کشورها باید در تولید کاالها و خدماتبیان می مزیت نسبی مبادله کنند. نظریه

                                                           
1. endowment 

2. invisible hand 

3. comparative advantage 

4. David Ricardo 
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ا بیشترین ی - های نسبی تولیدهزینه برحسب - آنهاتولید تخصص داشته باشند که در 
تواند به دو شکل باشد. نخست مزیت مزیت را دارند. مزیت میعدم کمترینمزیت یا 

مطلق، یعنی هر یک از دو کشور حتماً در تولید یک محصول و به تبع تجارت آن بهتر 
ارت در شرایط مزیت نسبی در تولید است. در اینجا تج ،ترهستند. ایده دوم و پیچیده

کند که مبادله باید بین کشورهایی صورت بگیرد که هزینه ریکاردو استدالل می
که  است ای، هزینهیک کاال یا خدمت های متفاوتی دارند. هزینه فرصت تولیدفرصت

ایده این  .شودگیری میاندازه ،تواند تولید شودنمینتیجه درکه  برحسب کاالی دیگری
ابد یهای فرصت را دارد تخصص میترین هزینهکه پایین هاییحوزهکشور در است که هر

 شود. مثال ریکاردو این بود که پرتغال نسبترو تولید و کارایی جهانی حداکثر میو از این
کشور ما این کند، اکمتری را برای تولید شراب و پارچه استفاده می کارنیرویبه انگلستان 

رو باید بر تولید شراب تمرکز کرده و آن را با بیشترین مزیت را در شراب دارد، از این
(. این دیدگاه برای کشورهایی که لزوماً Ricardo 1821انگلستان مبادله کند ) ةپارچ
از کاالها  ایونهگآورد که فراهم می این منطق را ،نیستند با کمترین هزینه گانیکنندتولید

 تولید و مبادله کنند.را و خدمات 
با فرض ساده دو کشور، دو کاال و  های ریکاردو معموالً به شکل مدل ایستایِایده
هکشر  های اِلیشود. دو اقتصاددان سوئدی به نامبه عنوان تنها متغیر ارائه می کارنیروی

از عوامل مختلف، یعنی تأثیر  مدلی را بسط دادند که تفاوت در برخورداری 1و برتیل اولین
مدل  گیرد.را در نظر می یالمللو سرمایه در مبادله بین کارنیرویعرضه زمین، 

(، با این فرض که همه کشورها HOاولین ) - هکشر 2برخورداریَ - عامل نئوکالسیکیِ
 کارنیرویوری ها در بهرهبه امکانات فناوری یکسانی برای تولید دسترسی دارند، تفاوت

اساس تجارت در نظریه  ،رو(. از اینTodaro 1985گیرد )ها را در نظر نمیبین ملت
HOوری نسبی نیست بلکه تفاوت میان برخورداری از عوامل است. این تمرکز بر ، بهره

 هایمتق برابری به منتج المللبینبرخورداری از عوامل منجر به این ایده شد که تجارت 

                                                           
1. Eli Hecksher and Bertil Olin 

2. factor-endowment model 
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این  امدپیشد.  خواهد کشور ترین منابع هرفراوان نسبی قیمت افزایش و جهان سراسر در
 وبجن از کارنیروی قیمت و شمال از سرمایه جهانی این بود که قیمت از منظرنظریه 
نظر آزمون وضوح، ازعامل، به این برابرسازی قیمتِ (.Dunkley 2004) یابدمی افزایش

تجربی شکست خورده است، به این معنا که این اتفاق رخ نداده است. در عمل، سرمایه 
حال، تجارت آزاد همچنان در هسته اینکمتر ارزشمند شده است. با کارنیرویارزشمندتر و 

 مسیر کالسیکی و نئوکالسیکی توسعه باقی مانده است.
 سه از یکی مبنای 1مالتوس رابرت توماس عقاید با همراه ریکاردو و های اسمیتایده
نظریه رشد کالسیک که بر انباشت سرمایه،  - کرد فراهم را در اقتصاد رشد اصلی نظریه

 تولید، پیشرفت فناورانه، تقسیم کار و رشد جمعیت تأکید داشت.

 سیکاقتصاد نئوکال .2-2

 ،2کالرک بیتس جان کههنگامی ،شکل گرفت 1771 دهه اوایل در نئوکالسیک اقتصاد
 زادیآ خصوصی، مالکیت» را چنین مشخص کرد: نئوکالسیک اقتصاد کلیدی اصول
 تهدانس مناسب را آن اسمیت آدام که هاییعرصه آن به دولت فعالیت محدودیت فردی،

 یلم نهایت در و مزد و پاداش متنوع، انگیزه بهتوجهبا کارنیروی و سرمایه بود، تحرک
 وی همچنین توانست .(Roll 1973)« های عینی معینخواسته کردنبرآورده برای فرد

 وضوحهب نئوکالسیک ، اقتصادحالهربه .کند خالصه را کالسیک اقتصاد کلیدی اصول
ردازد پجامعه می تری بهفردگرایانه چون با رویکرد اصول کالسیک بود، یک گسست از

 اتتأکید جایگزین بود که (افراد هایتوده) مطلوبیتِ و تقاضا مصرف، تأکید بر آنپیامد و 
  . (Roll 1973) شد هاهزینه و عرضه تولید، بر کالسیک اقتصاد

          ،ارزش به ذهنی و شناختیروان این شکل کاربردی از فردگرایی جدید، رویکردی
کرد روی .شد کالسیک کارنیروی ارزش نظریه جایگزین که بود، «مطلوبیت»به نام 

 اتوان ارزش رمیاز مطلوبیت قابل شمارش مطلوبیت ادعا کرد که با یک برآورد ذهنی 

                                                           
1. Thomas Robert Malthus 

2. John Bates Clark 



 

 

 های کالسیکی تا انتقادیاقتصاد توسعه: از تحلیل/  7

اقتصاد بر  منجر شد که 1«انقالب نهایی»با همراه . این تمرکز بر مطلوبیت کردتعیین 
های قانون بازده ابتدا. در شودگیری تغییرات کوچک در مقادیر اقتصادی متمرکز اندازه

تغییر در شرایط ذهنی ناشی از  »که معیارِ  -نظریه مطلوبیت نهایی و  2نزولی گوسن
اقتصاد  برنامه پژوهشی - دهد( را ارائه میRoll 1973« )کاهش یا افزایش کاالها 

بررسی  قِطریازتمرکز بر یافتن مطلوبیت بهینه  ،رواز این نئوکالسیک را شکل دادند.
 افزایش نهایی مصرف بود.

که جایی -دیگر عنصر کلیدی برنامه پژوهشی نئوکالسیک، تمرکز آن بر تعادل بود 
شوند؛ این امر در سطح افراد، بازارها و سطح اجتماعی کل رخ عرضه و تقاضا برابر می

عادل توان نتیجه گرفت که تگرفتن اصل فردگرایی در نئوکالسیک، مینظردهد. با درمی
 ریاتنظ با ایپیوند قویاست. این تمرکز بر روی تعادل  های فردیعمومی مجموع تعادل

حل والراس برای مشکل تعادل مبتنی بر کار ژان باپتیست ، اما راهداشت 3لئون والراس
اد تقاضای خود را ایج ،کند که عرضهویژه قانون سِی بود. قانون سِی بیان میو به 4سِی
محصوالت وجود ندارد. والراس با در  ایکند، بنابراین هیچ مازاد یا کمبود عرضهمی

در  ت(کاال )خدمکند که هر تقاضا یا تمایل به خرید یک بررسی تعادل عمومی بیان می
کردن از پول برای این منظور است؛ بنابراین هنگامی نظریک قیمت خاص، مستلزم صرف

با آن  رسازند به فرد دیگری به ارزشی برابکنندگان تقاضایی را برآورده میکه مصرف
کنند. هر تقاضای برآورده شده، در حقیقت، عرضه نیز هست. در تقاضا، پول عرضه می

تقاضا در سطح قیمت تعادلی عمومی برابر با مجموع  کلنتیجه، در سطح کل، مجموع 
های تعادل عمومی (. مدلGee 1991تعادل عمومی است ) یاست. این نقطه کل عرضه

مهم  نهاآلذا آگاهی از مفروضات  اند،بسیار تأثیرگذار بوده محاسبه در اقتصاد توسعهقابلِ
است. این مفروضات عبارتند از: افراد گیرنده قیمت هستند که این امر متضمن بازارهای 

                                                           
1. marginal revolution 

2. Gossen’s Law on diminishing returns 

3. Léon Walras 

4. Jean-Baptiste Say 
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ورند که آیکسانی بدست می« عادی»ها نرخ سود محصول کامال ًرقابتی است؛ تمام بنگاه
 و ورود به بازار آزاد است. ؛استمستلزم بازارهای عوامل تولید کامالً رقابتی 

 اقتصاد کینزی .2-3

تازه بود، جان مینارد خیلی رکود بزرگ هنوز  یخاطرهیاد و ، در حالی که 1939در سال 
بر انتقادات زیاد از عالوهرا منتشر کرد که در آن  2نظریه عمومیشاهکار خود یعنی  1کینز

اری لیبرال داقتصادی سرمایه اقتصاد نئوکالسیک، چارچوب دیگری را برای تحلیل روابط
(. نکته اصلی انتقاد کینز این بود که Keynes 1973, Love 1991ارائه کرد )

هر حال،  درداری همواره به برابری بین عرضه و تقاضا یعنی تعادل یا، اقتصادهای سرمایه
 آورد، دست نخواهند یافت. در تحلیل کینز، دلیلتعادلی که اشتغال کامل را فراهم می

(. پیامد سیاستی کلیدی Love 1991این امر کمبود تقاضا در این نظام اقتصادی است )
 تواند و باید در اقتصاد دخالت کند تا تقاضا را باال بردهتحلیل کینز این بود که دولت می

و در نتیجه منجر به اشتغال کامل شود. بنابراین انقالب کینزی در حقیقت یک حیوان دو 
نخست، انقالب نظری در تجزیه و تحلیل اقتصادی؛ و دوم، انقالب عملی » ...  - سر بود

 (.Meade 1975« )های دولتیدر سیاست
زار زیرا به صورت یک اب ،با اقتصاد نئوکالسیک آن زمان در تقابل بود نظریه عمومی

             (.Roll 1973کرد )نظری برای درک مسائل اقتصادی و اجتماعی عمل می
نقد جامعی از اقتصاد نئوکالسیک ارائه کرد و جایگزینی را فراهم آورد که  نظریه عمومی

 که تعهد خود به بازارها و مالکیت خصوصیحالیاقی ماند، درداری لیبرال بدر سنت سرمایه
داری لیبرال )و اقتصاد به عنوان یک رشته را حفظ کرد. نقد کینز به هدف نجات سرمایه

احتمال وقوع انقالب کمونیستی و عملکرد بهتر این نظام  علمی( از گرایش به بحران و
(. این Hunt 2002, Robinson 1978نوشته شد نه برای اینکه جانشین آن شود )

وعی داد که گرای متندلیل منطقی به اقتصاد کینزی ظرفیت تفسیرهای نظری و سیاست

                                                           
1. John Maynard Keynes 

2. The General Theory 
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گرا و دولت رفاه را مداخلههای کار تا دیدگاهطیفی از تفسیرهای بازارگرای نسبتاً محافظه
 گیرد.در بر می

در پایان جنگ جهانی دوم، اقتصاد کینزی نظریه اقتصادی مسلط در غرب بود و به جهان 
 1931ریزی مرکزی شوروی در دهه نیز نفوذ کرد. موفقیت ظاهری برنامه توسعهحالِدر

تشدید  توسعهحالِدررا در جهان  1نیز عالقه به تمرکز قدرت اقتصادی در دولت مرکزی
ی روزدایی سریع در جهان سوم، توسعه و استقالل به عنوان دوکرد. در میان مستعمره

(. مطالعه توسعه رایج شد و در این دوره بود Rapley 2002شدند )سکه دیده مییک
خاطر  که جان ریپلیگونه که اقتصاد توسعه تبدیل به یک رشته دانشگاهی شد. همان

پردازان توسعه ، اقتصاد کینزی راه خود را به مسیر نظریه1941در دهه »سازد نشان می
را با شوق فراوان مطالعه کردند. بسیاری  نظریه عمومیسوم  باز کرد. اقتصاددانان در جهانِ

که اقتصاد کینزی در اواخر دهه جاییدر ،های جهان اول آموزش دیدنددر دانشگاه آنهااز 
 تفکر جنگ، از پس هایسال در ،رواز این(. Rapley 2002« )برجسته شده بود 1941
 باید هک داشت وجود ایگسترده توافق عوضدر یک تفکر چپ یا راست نبود، واقعاً توسعه
 بینیخوش همچنین (.Rapley 2002) پیش باشد از بیشتر اقتصاد در دولت مداخله
 برای مناسب هایاهرم و ابزارها گذارانسیاست حاضرحالدر وجود داشت که زیادی

ود ماندگی خعقب زودیبه توسعهحالِدر و جهان را در اختیار دارند، اقتصادی رشد تسهیل
ای هبین سال -رشد بود  حالِبه سرعت در توسعهحالِدرالبته، جهان . را جبران خواهد کرد

 های ملی مستقل شدند.مستعمره سابق تبدیل به دولت 99، 1999 تا 1949

 توسعه کالسیک و رشد اقتصاد .2-4

نظریه رشد در اقتصاد توسعه بسیار محبوب بود. ، 1991تا اواسط دهه  1941از اواخر دهه 
هایی کالسیک بودند که بر تغییر ساختاری تأکید داشتند و های اولیه، اساساً مدلمدل

تند. نسداهای دولت را مجاز میتأثیر اقتصاد کینزی، برخی دخالت بهتوجهباحال عینِدر
وح دیدند که عمدتاً محصول سطمی ها توسعه را به عنوان فرآیند تشکیل سرمایهاین مدل

                                                           
1. statism 
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انداز بود. عالقه به دو معمای خاص، کار اقتصاددانان توسعه اولیه را گذاری و پسسرمایه
گذاری بر توسعه؛ انداز و سرمایههای مثبت فناوری، پس1زاتحت تأثیر قرار داد: تأثیر برون

  توسعهحالِدرو ماهیت رابطه بین دستمزدهای مثبت و بیکاری در کشورهای 
(Bardhan 1993.) 

 رغمعلی و بود پژوهشگران بهترین از یکی 2لوئیس اخیر، آرتور این موضوع موردِدر
 سیکیاما تأثیرات کال بود، کارنیروی حقوق و استعماریمند به موضوعات ضدِهاینکه عالق

(. در واقع، لوئیس مسئله فقر را Lewis 1954بر رشد متمرکز بود نه توزیع ) وی قوی
برای  قبولیریزی کرد و این امر به موضوع قابلعنوان مشکل اشتغال از نو طرحعمدتاً به

 سوم شامل دو اقتصادهای جهانِ اصلی تبدیل شد. وی ادعا کرد کهنِاقتصاددانان جریا
پرجمعیت که نرخ  سنتیروستایی  3معیشتبخش حداقلیک )الف( » بخش هستند: 

دهد این شرایطی که به لوئیس امکان می - در آن صفر است کارنیرویوری بهره
 صنعتی شهری مدرندر نظر بگیرد ... و )ب( یک بخش « مازاد»را به صورت  کارنیروی

   «دیابروستایی به تدریج به این بخش انتقال می کارنیرویوری باال که با بهره
(Todaro 1985لوئیس عالق .)چگونه به این کارنیرویمند به این موضوع بود که ه 

رد با امو ی ایندوهر .یابدیابد و چگونه اشتغال در آن افزایش میبخش مدرن انتقال می
انباشت سرمایه در بخش دهد. سرعت این افزایش ناشی از نرخ افزایش تولید رخ می

 مدرن است.
کند( میثابت است )یا تغییر ن کارنیرویمدل لوئیس این فرض نئوکالسیک که عرضه 

فراهم را کنار گذاشت اما فرض کرد که: بخش مدرن سودی بیشتر از دستمزدها را 
شوند؛ دستمزدها در بخش مدرن ثابت گذاری می؛ تمام سودها دوباره سرمایهآوردمی

در بخش سنتی تعیین  4معیشتبیشتر از دستمزد حداقل سطح مشخصیدر ، و هستند

                                                           
1. externality 

2. Arthur Lewis 

3. subsistence 

4. subsistence wage 
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ت که سصفر است و این بدان معنا کارنیرویشوند. در بخش سنتی تولید نهایی می
          شوداز این بخش منجر به کاهش تولید روستایی نمی کارنیرویشدن خارج

(Levitt 2005, Ros 2005, Todaro 1985 .)داران سودها را دوباره سرمایه چون
ا ثابت یابد ولی دستمزدهافزایش می کارنیرویبرای  آنهاکنند، تقاضای گذاری میسرمایه

 کارنیروی« مازاد»یابد که کل شود این فرآیند تا جایی ادامه میفرض می - مانندمی
 اضافی جذب شد، کارنیرویکه کل  هنگامیشود. تنها روستایی جذب بخش مدرن می

ش شود و در نتیجه هزینه آن افزایروستایی بیشتر از صفر می کارنیرویتولید نهایی 
 یابد.می

مدل لوئیس وجود دارد: نخست، این فرض که تمام سودها مجدداً  موردِدرمسائل زیادی 
های قبلی جذب گذاریهمان میزان سرمایه در کارنیرویشوند و گذاری میسرمایه

د به یا انتقال سو کارنیرویکننده در جوییهای صرفهشود که فناوریشود، موجب میمی
بازی مالی( در نظر گرفته مولد )مانند سفتههای غیرگذاریخارج از کشور یا به سرمایه

 کارنیرویاز نظر وجود  توسعهحالِدر(. دوم، تجربه کشورهای Todaro 1985نشوند )
مزدهای واقعی روستایی ثابت با این مدل همخوانی نداشته است یا دست« مازاد»روستایی 

(Todaro 1985سوم، این نظریه، همانند نظریه نوسازی .)برگرفته از تحلیل تجربه  1
ای هشد برای دیگر کشورهای خارج از این حوزه و در زماناروپای غربی بود، که تصور می

رحمانه به بخش کشاورزی کامالً دیگر قابل استفاده است. در نهایت، این نگاه بی
های گرفتن مازاد از بخش توان حامی برنامهساز است. نظریه رشد لوئیس را میمسئله

 - که اکنون مشهود است گونههمان -کشاورزی و تأمین مالی توسعه صنعتی دانست و 
چنین همها هزینه باالیی برای انسان و محیط زیست داشتند. برنامهاین تعداد زیادی از 

 ایجامعه درآن  کاربردحد برآورد کرد و  از این نظریه، ظرفیت مولد کشاورزی را کمتر
د، ساز باشتواند مسئلهدارد می وجود گذاریکه در آن در بخش کشاورزی کمبود سرمایه

                                                           
1. modernization 
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اثبات شد. کشاورزی  2117-2117های وضوح در بحران غذایی سالاین امر بهکه چنان
 کند.جوامع نقش اجتماعی و فرهنگی مهمی ایفا میدر بسیاری از 

ریه قدیمی نظ موردِدردیگر سهم علمی کلیدی اقتصادانان توسعه کالسیک اولیه، بحث 
ا که به این معن - های نزولی سرمایه متمرکز بودبود. این نظریه بر بازده« زابرون»رشد 

کنند، هر واحد اضافی از میگذاری کارها سرمایه بیشتری را سرمایهوکه کسبهمچنان
سرمایه نسبت به واحد قبلی نرخ بازده کمتری خواهد داشت. اگرچه اقتصاددانان توسعه 

دارد.  بحثاین نظریه همچنان جای کنند اما اثبات کردند که اولیه این نظریه را رد نمی
یافته به دلیل منافع ناشی استدالل کرد که در کشورهای توسعه 1رودان -پل روزنشتاین

ی، سرمایه موجب افزایش بازدهی نسبت به مقیاس المللبیناز مقیاس تولید داخلی و 
 2(. بررسی راگنار نورکسRodan 1961, Ros 2005-Rosensteinشود )می

گذاری در یک مکان خاص بیشتر باشد این ( نشان داد که هرچه سرمایه1993)
بازارها  توسعهحالِدربود، اما در بسیاری از کشورهای  گذاری سودآورتر خواهدسرمایه

گذاری را جذب کنند. این امر به چرخه شوم بخش کوچکتر از آن هستند که سرمایه
ی وررو بهرهانداز و از این، ظرفیت پسپایین هایکند، جایی که درآمدعرضه کمک می

گرفتن هم قرارخاطر نشان ساخت، با کنار 3که جیم روس گونههمانکند. را محدود می
ده های فزاینبازدهی»های لوئیس یا، رودان و نورکس با بینش - های روزنشتاینبینش

کرد یک اقتصاد می استداللمدلی شکل گرفت که  ،«پذیرانعطاف کارنیرویو 
 4«فشار بزرگ»امکان دارد در دام فقری گرفتار شود که تنها با یک » توسعهحالِدر

عقیده دیگر اقتصاددانان توسعه اولیه، پاسخ (. بهRos 2005« )کردبر آن غلبه  توانمی
مناسب به این وضعیت حمایت از صنایع نوزاد بود. این دیدگاه به توسعة سیاست 

کمک کرد. این سیاست بخشی از وفاق ( ISI) 9جایگزینی واردات طریقِازشدن صنعتی

                                                           
1. Paul Rosenstein-Rodan 

2. Ragnar Nurkse 

3. Jaime Ros 

4. big push 

5. Import Substitution Industrialization 
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انی دوم همورد راه دستیابی به توسعه بود که بالفاصله در دوره پس از جنگ جگسترده در
و نظریه  1مکاتب ساختارگرا برکالسیک، مکتب  متأثر از یغالب شد. اقتصاد توسعه

حال، هرهب. تأثیر گذاشت - شوندکه بعداً بررسی می -اقتصاد توسعه رادیکال  2وابستگیِ
به بررسی ظهور اقتصاد نئوکالسیک و تأثیر آن بر نظریه توسعه بار دیگر  ادامه در

 ازیم.دپرمی

 اقتصاد توسعه نئومارکسیستی .3
گرای اقتصاد توسعه، ساختارگرایی، نظریه وابستگی و های چپترین سنتشدهشناخته

است و این دو نظریه اخیر ریشه در اقتصاد سیاسی مارکسیستی  3های جهانینظریه نظام
ع بود این موضو شناخت دارند. مارکس نظریه خاصی راجع به توسعه نداشت بلکه در پیِ

وری رهتنها ظرفیت بههن داری برای رسیدن به پیشرفت بیشترِسرمایهی که در توسعه
 است. وی اقتصاد کالسیک مهمچه چیزی  ،بلکه گسترش آزادی انسان کارنیرویقدرت 

در  .به عنوان مبنا در نظر گرفت، داندکه نیروی انسانی را منشأ کلیدی ایجاد مازاد می
دانست. منشأ ارزش می تنهارا  کارنیرویمارکس  4«کارنیروینظریه ارزش »واقع 

ی از نظام رتنگرهمچنین مارکس اولین اقتصاددان سیاسی بود که سعی کرد تحلیل کل
د که پردازمسیر مارکسی انباشت سرمایه به این موضوع می - اقتصادی داشته باشد

کند. مارکس در تحلیل خود، داری خود را بازتولید میسرمایه چگونه در اقتصاد سرمایه
که نتایج کارا و منصفانه ایجاد  9کنندهمتعادلداری را یک نظام هماهنگِ خودنظام سرمایه

داری را به دلیل نیاز به انباشت مداوم سرمایه، وی سرمایه ،عوض بیند. درکند، نمیمی
الکان ابزار م مستلزمچون  ،بیند. این نظام استثمارگرانه بودمستعد بحران و استثمار می

                                                           
1. structuralist 

2. Dependency Theory 

3. World Systems Theory 

4. labor theory of value 

5. self-equilibrating 
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 کارنیرویبود که مازاد اقتصادی را از دست کسانی که فقط مالک  - 1بورژوازی - تولید
 کشید.بیرون می - کارگر()طبقه 2پرولتاریا  - خود بودند

 اند، از جمله آنهای توسعه زیادی وجود دارد که مستقیماً از مارکس الهام گرفتهنظریه
د و داری به توسعه تأکید دارنسرمایههایی که بر ضرورت پیروی از یک مسیر غیرنظریه

د. از امپریالیسم هستن 3شدت مبتنی بر تحلیل لنینهای دیگری که بهنظریههمچنین 
ترین تأثیر را در بیش راستیبه، این نظریه وابستگی نئومارکسیست بوده است که حالاینبا

برای درک نظریه وابستگی الزم است که با ساختارگرایی و  .اقتصاد توسعه داشته است
 سینگر شروع کنیم. - ز پربیشتِ

 و بعد از آنساختارگرایی   .3-1

( 1991) 9سینگر هانس و( 1991) 4پربیش رائول دوم، جهانی جنگ از پس کوتاهی مدت
جهان سوم منتشر کردند و به  -جهان اول  تجارت موردِدرکارهایی را  جداگانه طوربه

نتایج مشابهی دست یافتند. پربیش دبیر اجرایی کمیته اقتصادی سازمان ملل متحد در 
ها و نئومارکسیستمانند بسیاری از  - ( بود و کار ویECLA) 9حوزه آمریکای التین

ک و توضیح تجربه آمریکای بر در -کردند پردازانی که از نظریه وابستگی پیروی مینظریه
که  نهگوهمانکرد. های سازمان ملل کار میالتین متمرکز بود. سینگر نیز برای آژانس

 : آنهاکند، توصیه ریپلی خاطر نشان می
ر شناخته سینگ - با عنوان تز پربیش ها بر اندیشه توسعه تسلط داشت، }و{برای سال

زمان کشورهای جهان سوم باید با گذشتِ این بود که آنها خالصه، تز طورشد. به
محصوالت اولیه خود را بیشتر صادر کنند تا بتوانند سطح واردات خود از جهان اول را 
حفظ کنند. اگر این کشورها بخواهند واردات خود را افزایش دهند باید صادرات خود را 
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     نامیدند  1این سندروم را رابطه مبادله کاهشی آنهاحتی بیشتر افزایش دهند. 
(Rapley 2002.) 

ا هشود و این امر فرصتشدن موجب تمرکز سرمایه میاستدالل این بود که صنعتی
 اما این پدیده در بازارهای ؛دهدرو حاشیه سودهای باالتر را افزایش میبرای تبانی و از این

ها در کشورهای ست که قیمتدهد. این بدان معنارخ نمی محصوالت اولیهرقابتی 
این، تقاضا بروهابند. عالیتر افزایش میسریع ،نسبت به کشورهای کمتر صنعتی ترصنعتی
ارای یابد )یعنی، دهمراه با درآمد افزایش نمی -به ویژه کشاورزی -محصوالت اولیه برای 

که تقاضا برای کاالهای صنعتی همراه با حالیکشش تقاضای درآمدی پایین هستند(، در
ستنباط این بود که اگر جهان سوم همچنان به محصوالت اولیه یابد. ادرآمد افزایش می

غییر رفت از این دام تآمد تنها راه برونرود. به نظر میمتکی باشد، بیشتر در فقر فرو می
 .استساختار تولید اقتصادی 

کاری بود. بیآنها ساختارگرایی تحت تأثیر اقتصاد کینزی قرار داشت و دغدغه مشترک 
بیان  دانست وداری را مقصر بیکاری شدید میساختارگرایی، ساختار سرمایه، حالاینبا

کرد که مداخله اساسی بیشتری نسبت به مدیریت تقاضای کینزی الزم است تا تغییرات 
های اصلی همه مدل بخشِ(. ساختارگرایی الهامMartinussen 1997تسهیل شود )

 های نئومارکسیستی بود.تگی و نظریهاز جمله نظریه وابس 2پیرامون - موسوم به مرکز
های مارکس راجع به ماهیت بر مبنای بینشهای خود را تحلیلها نئومارکسیست

 یِکه در پ-امپریالیسم  موردِدرن و دیگران های لنیداری و تحلیلاستثماری سرمایه
اری دسرمایهای های چرخهدادن این موضوع بودند که نظام امپریالی است که بحراننشان

( یکی از 1997) 3. پل بارانبنا کردند - خیر انداخته یا خنثی کرده استدر اروپا را به تأ
داری در جهان سوم متفاوت از ها بود. وی استدالل کرد که سرمایهاولین نئومارکسیست
دوباره داری سرمایهکه در جهان اول مازاد اقتصادی حالیکند. درجهان اول عمل می
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آورد، در جهان سوم مازاد اقتصادی شود و رشد و پویایی را به ارمغان میمی گذاریسرمایه
ف یابد یا توسط نخبگان محلی صرملیتی به جهان اول انتقال میهای چندتوسط شرکت

شود. در نتیجه اقتصادهای جهان سوم دچار رکود هستند و )یا( برای مصرف تجمّلی می
ستند. از نظر باران، جهان اول در عمل مانع گذاری خارجی هتوسعه متکی به سرمایه

در اتحاد  توسعهحالِدرزده در کشورهای شود و نخبگان غربخروج جهان سوم از فقر می
خود  ،ذاریگجای تضمین سرمایهگیرند تا بهبا مالکان بزرگ سنتی، کنترل را در دست می

 (. Rapley 2002را ثروتمندتر کنند )
را  2«داری انحصاریسرمایه»اصطالح  1997که در سال  1سوییزیران به همراه پل با

ی ملیتی بزرگهای چندتسلط شرکتاستدالل کردند که اقتصاد جهانی تحتِ ،رواج داد
                                      توانند کشورهای جهان سوم را استثمار کننداست که می

(Baran and Sweezy 1968 .)سرمایههواداران نظام  هدف نفوذ که دریافتند آنها-

منجر به  که بود «وابستهداری سرمایه» ایجاد یک توسعهحالِدر کشورهای ی دردار
 غرب هب اقتصادی انتقال مازاد وارداتی و محصوالت با رقابت در داخلی تولید تضعیف

تجاری که  ای از نخبگانمجموعه - شکل گرفت 3«وابسته»یک طبقه  .دشمی
های عمدتاً با شرکت آنهابودند نه تولید داخلی، و منافع  المللبیناندرکار تجارت دست
-ملیتی و کشورهای غربی همخوانی داشت. محصول طبقه وابسته و منافع سرمایهچند

-داران غربی، روابط خارجی مبتنی بر وابستگی اقتصادی بود و البته این تحول به ساختار

 بندی روابط طبقات داخلی کمک کرد. 

 های جهانی نظریه نظام نظریه وابستگی و  .3-2

گذار مکتبی بود که گاهی مکتب وابستگی آمریکای التین بنیان 4آندره گوندر فرانک
 ،( به مطالعات روابط وابسته و استثمارگر در اقتصاد جهانی1997شود. فرانک )نامیده می
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ی دو روی نیافتگبخشید؛ وی دریافت که توسعه و توسعهانداز تاریخی بیشتری را چشم
ه که از: دهقانانی ک داردای از استثمار وجود هیک سکه هستند. وی معتقد بود که زنجیر

پرداخت ارزش واقعی داران با عدماین زمین - شوندداران محلی استثمار میتوسط زمین
از  - ندکنکنند، مازاد اقتصادی را برای خود مصادره میمحصوالتی که دهقانان تولید می

ای، نخبگان ملی و در نهایت ازرگانان محلی، به نخبگان منطقهمالکان زمین به ب
های (. مدل فرانک پیوند بین بخشWillis 2005) ادامه دارد داران غربیسرمایه

پژوهشگران از دو بخش مجزا دیگر که حالیدهد، درمختلف ساختار اقتصاد را نشان می
دهد که چگونه بخش بخش سنتی و بخش مدرن. فرانک نشان می - اندصحبت کرده

سعه هایی نیست که موجب توشود. این پیوند لزوماً از راهسنتی به بخش مدرن مرتبط می
کند می نیافتگی مداوم آن را تضمینای است که توسعهبه گونه شود، بلکهبخش سنتی می

(Larrain 1989.) 
فرانک بین کشورهای  شدنقائل تر، این تحلیل اساس تمایزدر سطحی گسترده

نیز بود. کشور مرکز با تصاحب مازاد از پیرامون، خود « پیرامون»و « مرکز»داری سرمایه
بازار برای کاالهای صنعتی خود ایجاد موجب عرضه مواد خام ارزان و  کند ورا غنی می

وع ز هر نا شود. نظریه وابستگی اولیه هیچ دورنمایینیافتگی پیرامون میو ادامه توسعه
ای بعدی هاگرچه تجربه ثابت کرد که این امر نادرست است. نسل - شدن نداشتصنعتی

 تپایان وابستگی نیس یدهندهشدن محدود نشانکردند که صنعتیاین نظریه، ادعا می
تعداد انگشت شماری از کشورها و جایی که نیازهای اصلی کشور مرکز در این امر تنها  -

رخ  ،ازارب به ارزان و حفظ دسترسی کارنیرویویژه دسترسی به به ،قابل شناسایی بود
سل ن کردند که وابستگی در فقدان مداوم انتقال فناوری تولیدِاستدالل می آنهادهد. می

های پژوهش و توسعه و، به عالوه، برگرداندن سود خارجی دائم به تخلیه جدید یا ظرفیت
 همباز این نظریه،حاصل از سیاستی  هاینسخه ی ازیکاست.  مشهود ،ذخایر

(. این Rapley 2002های توسعه ملی خودمختار و خودکفایی بیشتر بود )استراتژی
گی به رسد نظریه وابستاستدالل تا حدی پاسخی به این انتقاد بود که هرچند به نظر می

رق ی شآمریکای التین ارتباط دارد، اما کاربرد آن در مقیاس جهانی با موفقیت ببرها
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شود. تا اواسط دهه )تایوان، کره جنوبی، هونگ کونک و سنگاپور( تضعیف می 1آسیا
جهی از تو، ببرها نشان دادند که امکان فرار از پیرامون و دستیابی به سطوح قابل1971

 شدن وجود دارد.صنعتی
     ای که به نظریه با الهام از این انتقاد و نظریه وابستگی، نظریه 2ل والرشتاینامانوئ

نظریه جهانی . شاهکار وی، یعنی کرد ارائه( شناخته شد را WSTهای جهانی )نظام
انتشار یافت و بحث اصلی آن  1979و  1971، 1974های ، در سه جلد در سال3مدرن

این بود که، در حقیقت، یک نظام جهانی واحد وجود دارد که در آن، اجزای مختلف 
یستای رفتن از دوگانگی اکنند. والرشتاین در تالش برای فراترفا میهای فرعی را اینقش
ن و پیراموهای نظریه وابستگی، سه گروه کلیدی را شناسایی کرد: مرکز، نیمهمدل

تواند ثابت نیست و می بندیاین دسته پیرامون و استدالل کرد که موقعیت کشورها در 
های را از تحلیل WSTهایی است که یکی از ویژگی اینزمان تغییر یابد.  طی

ر نظر تر را دها یک مسیر توسعه خطیمارکسیستی و نئومارکسیستی که برای ملت
 طریقِازدهد که چگونه (. والرشتاین شرح میWillis 2005کند )گیرند، متمایز میمی

 و کارنیرویالمللی از جمله تقسیم بینداری سرمایههای گوناگون نظام جهانی لفهؤم
جریان مازاد اقتصادی از پیرامون به  ،نظام سیاسی در هر دولت ملی همچنین به واسطه

 شود.دهی میسازمانمرکز 
ها در این است که این نظریه WSTنظریه وابستگی و  بهها مارکسیست رایج نقد

 حقیقت مارکسیستی نیستند، زیرا تحلیل مبتنی بر دولت ملی روابط طبقاتی را در مرکز
دهد نشان می را نیزامر این اما  ،درست است نسبتاًدهند. این نقد خود قرار نمی تحلیل

شناسی و تحلیل های خاصی از روشاند برای جنبهها تمایل داشتهکه مارکسیست
 و تبیین، فهمیعنی  مارکسیست بخشِتر رهاییاصلیمارکسیستی در پروژه 

 د.قائل شون ویژه دهد، امتیازنظامی که رخ میکشیدن استثمار مردم تحت هر چالشبه
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شدن جایگزینی واردات و صنعتی طریقِازشدن : صنعتیراهکاره تا ظریاز ن  .3-3

 محورصادرات

 اهکارهایرای بر ساختارگرایی، نظریه وابستگی و نظریه رشد کالسیک تأثیرات عمده
د. بو آنهاه پاسخی ب نئولیبرالای و تجویزهای توسعه انتقادات .توسعه پس از جنگ داشتند

مستقل برای دستیابی به های تازههای توسعه، دولتهای نظریهبینش بهتوجهبا
           ( خودکفایی اقتصادی؛1گیرند: )شدن و رشد لزوماً سه گزینه را در نظر میصنعتی

( استفاده از دولت برای 3( دسترسی به سرمایه خارجی جهت ساخت بخش صنعتی؛ و )2)
( را 3( و )2)هایاستراتژیترکیبی از  توسعهحالِدرکشورهای  بیشترانباشت منابع الزم. 

 گزینیجای طریقِاز شدناین همان چیزی است که به استراتژی صنعتی - انتخاب کردند
به عنوان راهی برای ایجاد رشد  ISI(. Rapley 2002) (ISIشناخته شد ) 1واردات

د و همزمان دهشد که تنوع اقتصادی را گسترش میخود در نظر گرفته میبهسریع و متکی
 کند. سرمایه خارجی را جذب می

د های رشنرخ نسبتاً موفق بود به این معنا که معموالً ISI، 1991تا  1931های در دهه
، که از آبیاری و فناوری برای بهبود 2، انقالب سبز1991د. در دهه کرخوبی را ایجاد می

رد، منجر شد که بسیاری از کشورها از بمی بهرهبازده کشاورزی در برخی محصوالت 
زمان رشد و  1991و  1991های جمله هند از نظر مواد غذایی خودکفا شوند. دهه

نده کنهمانند اغلب موارد، اوضاع برای همیشه امیدوار ، اماشکوفایی در سراسر جهان بود
وری بود سرانجام به پایان رسید و رشد که سوخت رشد بهره هماند. ظرفیت اضافنمی

یژه ووری بهنتیجه آن تورم بود. کاهش رشد بهره .همزمان با افزایش درآمد کاهش یافت
منجر  1971ها که در سال اختپردبر ایاالت متحده تأثیر گذاشت و به کسری عظیم تراز

ی که های نفتایاالت متحده شد، کمک کرد. شوک سویِازگذاشتن استاندارد طال کناربه
آغاز شده بود. دومین  3عصر تورم رکودی - کرد تروخیمآغاز شد مشکل را  1973در سال 
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 شدت باعث کاهش زیادبه ویژه به جهان سوم ضربه زد و به 1979شوک نفتی در سال 
ین ترهای بهره تبدیل به اصلیقیمت محصوالت شد. در مبارزه جهان اول با تورم، نرخ

در سال  1منجر به بحران بدهی ی بهرههانرخ رفتنباالدر عوض سیاستی شد،  مکانیسم
 شد. 1972

ریزی دولتی تا حدودی کاهش یافت و نفوذ گرای برنامهاعتقاد به پارادایم توسعه
زایش یافت. توجه به ببرهای شرق آسیا جلب شد که همچنان به نئوکالسیک دوباره اف

شروع کرده  ISIهای کارگیری استراتژیبا به آنهایافتند. سطوح باالی رشد دست می
طی را و اغلب شرای گرفتندکار میبه طور گزینشیصرفاً بهاین استراتژی را اما  ،بودند

 این، از اوایل دههبربهره ببرند. عالوهکردند که صنعتگران از حمایت دولتی اِعمال می
سیاست تشویق تولیدکنندگان به صادرات کاالهای قابل  سمت، این کشورها به 1971

 2محورشدن صادراتصنعتی کردند. این استراتژی بهحرکت الملل رقابت در سطح بین
(EOI )نهاآتوجه اقتصادهای نئوکالسیک و نئولیبرال قرار گرفت. شد و موردِ معروف 

را  EOI استراتژی واردات، جایگزینی طریقِاز شدنصنعتی کردن سیاستاعتباربرای بی
 ISIهای استراتژی لفهؤدر برابر آن قرار دادند. در حقیقت، گزینشگری ببرها برخی م

نسبت به آنچه  آنها EOIکرد و استراتژی ویژه حفاظت از صنایع نوزاد را دنبال میبه
 .تر بودمداخله دولتی بیش مستلزم د،اقتصاددانان نئوکالسیک پذیرفته شده بو سویِاز

 ها و مشکالت اصلی هر دو استراتژی در کادر زیر ذکر شده است.ویژگی
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 محورشدن صادراتصنعتی اتوارد جایگزینی طریقِاز شدنصنعتی

  هدف: افزایش تولید کاالهای صنعتی داخلی
تغذیه بازار داخلی  طریقِازبرای مصرف داخلی 

و کمک به تولیدکنندگان داخلی جهت رقابت 
با تولیدکنندگان خارجی که از فناوری بهتر، 

 ماهر و کارنیرویهای ناشی از مقیاس، صرفه
 برند.... بهره می

  تولید برای  طریقِازهدف: ایجاد درآمد و شغل
مناطق  کردنوسیله تخصصیالملل بهبازار بین

ودن به مزیت نسبی و اطمینان از رقابتیو توسع
     الملل محصوالت در سطح بین

(Szirmai 2005.) 

 های صدور ها و یا طرحها، سهمیهابزار: تعرفه
بردن مجوز برای محافظت از بازار داخلی؛ باال

ارزش پول ملی جهت حفظ منابع ملی در 
-دهی دولت به سرمایهداخل کشور؛ جهت

ویژه؛ الزام به  هایگذاری خارجی در بخش
گذاران خارجی باید شرکای اینکه سرمایه

داخلی داشته باشند؛ و دسترسی انحصاری به 
 های داخلی.ارز خارجی یا اعتبار برای بنگاه

 مبتنی بر مزیت نسبی مناطق ،ابزار: در نظریه، 
سیاست صنعتی با هدف  مستلزم راهکاراما در 

های خاص و استفاده از ن بخشدداقرار
گیری ابزارهای سیاستی برای رواج جهت

ارز؛ دسترسی  آوردن نرخِمانند: پایین صادرات
ترجیحی به اعتبار؛ معافیت مالیاتی برای 

محور؛ بازپرداخت گذاری جدید صادراتسرمایه
شده های واردهای واردات بر نهادهتعرفه
استفاده در تولیدات صادراتی؛ و کاهش موردِ

 صنایع داخلی. استراتژیک حفاظت از

  ،پیشگامان: آرژانتین، برزیل، شیلی، هند
 مکزیک، ترکیه

 کونگهونگآسیا:  پیشگامان: ببرهای شرق ،
 جنوبی، تایوانسنگاپور، کره

  مشکالت: در برخی موارد ساختار اقتصادها در
جهت تولید صنعتی تغییر نیافت یا تنها 

های کوچکی از اقتصاد تحت تأثیر قرار بخش
فقدان رقابت منجر به مشکالت گرفت؛ 

اد وری پایین و فسبودن کیفیت، بهرهپایین
شد بینی میاندازه که پیشبه آن ISIشد؛ 

کلی توسعه طورشغل ایجاد نکرد؛ و به
 .(Rapley 2002)روستایی را نادیده گرفت 

 :کلی استراتژی اولیه شامل طوربه مشکالت
ه سرمایه بود ک جاییبهجاسطحی از کنترل بر 

های شرق آسیا در امروزه دشوار است؛ موفقیت
دورانی رخ داد که صادرات نسبت به امروزه 

تر بود؛ این تردید وجود دارد که آیا سود بخش
 گویپاسخبزرگ است که  قدرآنبازار جهانی 

اقتصادهای بیشتری باشد که از مسیر صادرات 
بحران مالی جهانی اینکه پیروی کنند؛ و 

شکالت مربوط به وابستگی به صادرات را م
 است. آشکار کرده
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 از نئوکالسیک به نئولیبرالیسم و بازگشت دوباره .4
یر نظریه شدت تحت تأثبالفاصله پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد توسعه نئوکالسیک به

ای لزوم مبنشناختی است که بر ای تاریخی و جامعهنوسازی نظریه - نوسازی قرار گرفت
ی نیافته به جوامع پیچیده و مدرن، به ایجاد جایگزینسنتی یا توسعه ،«ساده»انتقال جوامع 

عه ، پژوهشگران توسحالاینبابرای توصیفات نئومارکسیستی از توسعه کمک کرد. 
ائه یک های مختلفی تقسیم شدند و این تنوع رویکرد ارنئوکالسیکی نسبتاً سریع به شاخه

(، هرچند که این کار به آگاهی نسبت Szentes 2005کند )یخالصه ساده را مشکل م
، یک سنت 1971، در دهه حالاینبا(. Bardhan 1993به اقتصاد توسعه کمک کرد )

الیسم یا نئولیبر شکل کلیای جدید برگفته از نئوکالسیک ظهور کرد، که به توسعه
 شود.نامیده می 1گرای آن، اجماع واشنگتنبرحسب تجویزهای بیشتر سیاست

 گیرند که افراد عقالنی هستند ورا در نظر می یها این فرض نئوکالسیکنئولیبرال
 همین دلیل منطقی است که اقتصادهایکنند  و بهمطلوبیت یا منافع خود را حداکثر می

افراد بیشترین آزادی را در مشارکت در بازار و دریافت  آنهااقتصادهایی هستند که در  ،مولد
گذار ، بنیان2(. میلتون فریدمنRapley 2002داش کامل این مشارکت را دارند )پا

، تمرکز بر تقاضا، مصرف، مطلوبیت و رجحان 3نئولیبرالیسم به همراه فردریش فون هایک
یک های بهره( را به اقتصاد نئوکالسبرای سیاست پولی )به ویژه کنترل عرضه پول و نرخ

رار مالحظه قمرجح کینز( را موردِ مکانیسمسیاست مالی )های اقتصادی افزودند تا چرخه
در  رساندن دخالت دولتحداقلاین عالقه به سیاست پولی، مزیت مضافی برای به دهند.

بینی اتفاقات آتی توسط مردم را ، که نحوه پیش4اقتصاد داشت. نظریه انتظارات عقالنی
 هایگیری سیاستافزون جهتوزطور را این استدالل که مردم بهبکند، سازی میمدل

برای  های دولترو تالشکنند و از اینبینی کرده و رفتار خود را تعدیل میدولت را پیش

                                                           
1. Washington Consensus 

2. Milton Friedman 

3. Friedrich von Hayek 

4. Rational expectations theory 
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وکالسیک علیه دولت را گسترش داد شواهد نئ ،کنندتغییر سیاست را تضعیف می
(Rapley 2002.) 

با  1941در حقیقت در دهه  توسعهحالِدرتشخیص نئولیبرال از مشکالت کشورهای 
(. وی مطالعاتی تجربی Bauer 1981شده در کار  پیتر توماس بائر آغاز شد )خالصه

 توسعهحالِدرکه فرضیه بازیگر عقالنی برای کشورهای  کردثابت میانجام داد که ظاهراً 
شد که دهقانان، کشاورزان یا خرده مالکان تصور می معموالًتا آن زمان  - صحت دارد

نی جای تفکر عقالبه آنهاتصمیمات  گیرند و اغلبِنمی« عقالنی»تصمیمات  همیشه
مبنای کار بائر، (، بر1999) 1ناشی از سنت، فرهنگ یا خرافات است. تی دبلیو شولتز

شتر سود بیکند و ها را تحریف میهای دولت که قیمتاستدالل کرد که به دلیل سیاست
د، خرده مالکان سرمایه خود را صرف گیرخود را برای تأمین توسعه صنعتی در نظر می

ه های نئولیبرالی علیه مداخلکنند. این نخستین استداللهای خود نمیبهسازی زمین
 موردِدر مطالعات، موجی از 1991تا اواسط دهه  ، امابود توسعهحالِدردولت در اقتصادهای 

های نرخ ارز و سیستم حمایت از ها، سیاستتأثیرات منفی ساختارهای انگیزه و قیمت
 (.Rapley 2002) اقتصادی کل وجود داشت« رفاه»تولید داخلی بسیاری از کشورها بر 

، نئولیبرالیسم تبدیل به جریان اصلی در میان متخصصان توسعه شد و 1971در دهه 
( برای این امر مهم بود. 1971) 2تیبور سیتوفسکی و موریس اسکاتمطالعه ایان لیتل، 

در دوره پس از جنگ را مورد بررسی قرار  توسعهحالِدرمطالعه تجربه هفت کشور  این
در  ISIمنفی بود، عمدتاً به این دلیل که  در کل ISIداد و به این نتیجه رسید که پیامد 

کشورها نبود و همچنین ظرفیت بوروکراتیک برای هدایت « طبیعی» مزیت نسبیِ پیِ
نابرابری درآمد را  ISI(. این مطالعه دریافت که Rapley 2002محدود بود ) ISIموثر 

را در پیش بگیرند.  EOIها به جای آن سیاست افزایش داده است و توصیه کرد که دولت
د و یک برنامه تعدیل تدریجی را گیری نسبتاً محتاط بودر نتیجه 1971گزارش سال 
دهد، ( گزارش می2112که ریپلی ) گونههمان(. اما Little et al. 1970توصیه کرد )

                                                           
1. T.W. Schultz 

2. Ian Little, Tibor Scitovsky and Maurice Scott 
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تر نئوکالسیک بعداً ارائه شدند، هنگامی که منتقدان اعتماد به نفس پیدا اظهارات محکم»
رست ت در دمکاتب توسعه قدیمی که در آن قدر آنهاهای کردند و متقاعد شدند که یافته

ی هابرنامهبه اجرای همچنین توصیه  آنها«. اعتبار کرده استدولت مرکزی بود را بی
 .کردند را آغاز -2«انفجار بزرگ»رویکردهای یعنی  -تر سریع 1آزادسازی

( یک تیر دیگر به کمان نئولیبرال اضافه شد. NPE) 3به واسطه اقتصاد سیاسی جدید
 ها، تزِبنگاه ها براثر سهمیه یبود. وی با مطالعه NPE( پیشگام 1974) 4آنه کروگر

 ضیه شروعقرا برای سیاست به کار گرفت. کروگر با این  عقالنی حداکثرسازی مطلوبیت
کنند )درآمدهایی که به دلیل دسترسی به اقتصادی خلق می هایرانتها، کرد که سهمیه

 مدیران کارخانه با افزایش ظرفیتشوند نه تولید( و استدالل کرد که ها اینجا میسهمیه
ها ن رانتبه ای خود های خود بدون توجه به ظرفیت بالاستفاده فعلی، بر دسترسیکارخانه

فروش کاالهایی  طریقِازدهند تا این کار را انجام می آنها(. Rapley 2002افزایند )می
 واقعی، به سودهایرشد در تولید  طریقِازشوند، و نه که تحت نظام سهمیه خریداری می

 طریقِاز تران آوردندستبه برای ظرفیت این که است معتقد سرشاری دست یابند. کروگر
 ندازها افزایش با زیرا شود،می هاکارخانه کلی کارایی کاهش باعث مولدغیر هایفعالیت

اهراً ظاین، نظام سهمیه برعالوه .یابدمی افزایش کارخانه نیز سربار هایهزینه کارخانه،
تأثیر آنچه وی  موردِدر( 1972) 9فساد در صنعت و دولت را گسترش داد. جادیش باگواتی

نامید، به نتایج مشابهی دست یافت. این می« غیرمولد  های سودآور کامالًفعالیت»
ادند دزیرا این مطالعات ظاهراً نشان می ،ها رواج پیدا کردیبراللمطالعات با همیاری نئو

ی کارایی ناشی از حمایت تجاری، باالتر از آن چیزی بود که مطالعات تجربی هاکه زیان
بنابراین این مطالعات استدالل نسبتاً ضعیف  .دنشان ده این دیدگاه توانسته بود

 ،(. این نکته مهمی استToye 1993) کرد تقویترا  تجارت آزادنئوکالسیکی به نفع 

                                                           
1. liberalization 

2. big bang 

3. New Political Economy 

4. Anne Krueger 

5. Jagdish Bhagwati 
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به نفع تجارت آزاد است، اما به لحاظ نظری  که اقتصاد نئوکالسیک به شدتحالیزیرا در
توجهی نکرده بود که تجارت آزاد منافع مالی قابل ثابتای کنندهشکل متقاعدو تجربی به

سترسی مردم به دلیل د - شناختی بوددستاوردهای نئوکالسیک روان بیشتررا در پی دارد. 
الل به نفع راین تقویت استدتر، مطلوبیت بیشتری خواهند داشت. بناببه محصوالت متنوع

ناشی از حمایت به جای منافع ناشی از تجارت، برای دیدگاه  هایزیان علتتجارت آزاد، به
 نئوکالسیک و نئولیبرال مهم بود.

 یمبتنی بر تحلیل نئولیبرالو  NPEبا استفاده از چارچوب ( 1971) 1مطالعه رابرت بیتس
. این پرداخت توسعهحالِدرهای دولتی کشورهای سوگیری شهری در سیاست مطالعه به

وضیح داد تسوگیری ظاهراً منجر به ساختار قیمت نابرابر برای تولید روستایی شد. بیتس 
ارگر پیمان با طبقه کهم نفوذ نامتناسب صنعتگران شهریِ به دلیلاین سوگیری که 

قاد نئولیبرال اعت بهتوجهبا. بیتس است توسعهحالِدرشهری بر سیاست دولتی در کشورهای 
نی مولد تلقی کرد. کار وی در بانک جهابه مزیت نسبی، این سوگیری را برای توسعه غیر

دی بانک، های کلیزودی پس از انتشار اولویتویژه در آفریقا بسیار تأثیرگذار بود و بهبه
حذف شد  2های قیمت و یارانه متقاطع، یعنی یارانه«ها درست شدقیمت»در آنجا 

(Rapley 2002مسئله قیمت کامالً پیچیده است .). سو شواهدی وجود دارد که یکاز
ای آمیز آسیشدن موفقیتبخشی از داستان صنعتی 3هازدن قیمتهمسوگیری شهری و به

ه ها مانع توسعزدن قیمتهمکه بهاز اینهایی وجود دارد اندازه نمونههمانشرقی بود، اما به
ها روش متداولی برای حمایت از فقرا در جامعه شده زدن قیمتهمشده است. به آنها

های هیاران ،نیافتهساختار اداری توسعه دارایی در کشورهااست. این بدان علت است که 
 برای حمایت است.ای قیمت راه نسبتاً ساده

                                                           
1. Robert Bates 

2. cross -subsidization 

3. getting prices wrong  
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 1اقتصادیجلدی اداره ملی تحقیقات انتقادات نئولیبرال در مطالعات تجارت سه
(NBER و کتاب )بیان  یثرؤم شکل( به 2112/1973) 3دیپاک الل 2فقر اقتصاد توسعه

توسط تیمی به  NBERکمک کرد. گزارش  ISIاعتبار کردن به بی مطالعهشد. هر دو 
را برقرار  EOIو  ISIانگارانه بین ( تهیه شد و یک دوگانگی ساده1973رهبری کروگر )

کامل توسط ببرهای آسیای شرقی با موفقیت اجرا شد. طورظاهراً به EOIکرد. سیاست 
، مداخالت دولت ISIکننده از کند که در کشورهای پیرویبیان می NBERمطالعه 

شدن ترشدن نسبی سرمایه و گرانترکند و موجب ارزانهای نسبی را منحرف میقیمت
 هک ایع کاربر سنتیرفتن بسیاری از صنبیناز موجبشود و همین امر می کارنیروی

حل (. راه Rapley 2002شده است ) ،هستند های معدودشغل یکنندهایجادحال عینِدر
پیشنهادی برای این مشکل، بدون تعجب، کاهش مداخله دولت در کل حیطه اقتصاد بود. 

 4«گرایانهاصول جزمی مداخله»به آنچه تر گستردهبه شکل ( حتی 2112کتاب الل )
. فصل اول این کتاب، پنداره توسعه بعد از جنگ پیرامون نیاز به ، تاختشودنامیده می

جارت قیمت، کنترل ت مکانیسمتحریف در  طریقِازها برای ارتقای توسعه اقتصادی دولت
       دهد و ادامه کتاب به احیای مرکزیت آزاد و بازتوزیع ثروت را مورد نقد قرار می

های بازار است، های دولت بدتر از شکستو اثبات اینکه شکست« هااصالح قیمت»
 اختصاص دارد.

قاً بدبینانه نگاه عمی» موجب یچشمگیر شکلو نئولیبرالیسم به اقتصاد سیاسی جدید 
(. این قضیه که افراد تنها Toye 1993) شودمی« توسعهحالِدربه دولت در کشورهای 

( خاطر نشان 1993تویه ) که جان گونههمانشوند، بر مبنای نفع شخصی برانگیخته می
 9گراییاست که به بدبینی دیدگاه جبر«  مهیج در دامنه و ادعای خود»کرد، فرضی 

 «دقیق»های برای اجرای سیاست توسعهحالِدرها در کشورهای ظرفیت دولت یدرباره

                                                           
1. National Bureau of Economic Research 

2. The Poverty of Development Economics 

3. Deepak Lal 

4. dirigiste dogma 

5. determinism 
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توانی نا بر ،«سیاسی»به عنوان اقتصاد  شرغم ادعاهایعلی ،زند. این سوگیریدامن می
 امعهج -بازار - حکومتروابط  محورِتاریخ سیاسیِ -ی تحلیل اجتماع ایبر خوداساسی 

داری هسرمایهای ملی و . همچنین، اقتصاد توسعه نئولیبرال وجود دولتمدنی تأثیر دارد
 (.Berger 2004« )توجیه کرد»لیبرال را 

ده شامل سه ای توسعهحالِدرخالصه، تحلیل نئولیبرال از مشکالت کشورهای طوربه
 ایاندازهازحد گسترش یافته است؛ تأکید بیشازمرتبط به هم است: بخش عمومی بیش

بر تشکیل سرمایه فیزیکی اغلب به ضرر تشکیل سرمایه انسانی وجود دارد؛ و جهان سوم، 
  کنندمی منحرفبازار را  وجود آورده است کهبه بسیار زیادیای اقتصادی هکنترل

(Toye 1993 .)تحلیل تا دو دهه بر اقتصاد توسعه ارتدکس حاکم بود. در نتیجه  این
ری واقتصاد توسعه معاصر گرایش به تمرکز بر مسائل افزایش کارایی و بهره نوشتارهای

رشد  رتکلیاولیه که بر مسائل  آثارهای خاص داشته است، برخالف اقتصادی در بخش
 (.Nayyar 2003اقتصادی و انباشت سرمایه تمرکز کرده بودند )

ین امر به گذاران نیز پذیرفته شد. اشکل گسترده میان سیاستهای نئولیبرال بهتحلیل
بود که نئولیبرال ظاهراً مدعی  1971های اقتصادی دهه دلیل ظهور همزمان آن با بحران

 موردِدر ایتردید و نگرانی گسترده»این، بردارد. عالوه آنهاهایی برای حلراهو بود توضیح 
یل در تحل« حقایقی»و ...«  توسعهحالِدردر بسیاری از کشورهای  دولت فعالیت درایت

کامالً مجهز  فکرهای اتاق پژوهشگرانِ(. همچنین، Toye 1993نئولیبرال وجود داشت )
         ه دیدگاه نئولیبرال کردندها شروع به اشاعبانک جهانی و بسیاری از رسانه

(George 1997, Toye 1993هر .)در  1چیزی، انتخاب دولت ریگاناز هرچند بیش
های ؛ دستگاه حکومت دستورالعملبخشید یتاقتصاد نئولیبرال مشروعبه ایاالت متحده 

رفت و کار گنئولیبرالی را برای تغییر شکل نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به
انی و المللی همچون بانک جهنهادهای بین طریقِازنئولیبرالیسم را به شکل مستقیم و 

المللی پول در سطح جهان رواج داد. البته الزم نبود که همه کشورهای صندوق بین

                                                           
1. Reagan 
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یاری از های نئولیبرال در بسدر مسیر توسعه نئولیبرالی قرار داده شوند؛ رژیم توسعهحالِدر
این کار با ابزار  آنها ةبر نخبگان غلبه کردند، هرچند در هم توسعهحالِدرای کشوره

 دموکراتیک صورت نگرفت.
استراتژی توسعه مربوط به نئولیبرالیسم را اجماع  ،1991در سال  1جان ویلیامسون

 داری ایاالت متحده، بانکخزانه بینواشنگتن نامید، زیرا این استراتژی در واشنگتن 
شبه (. این استراتژی یکFine 2001ی پول شکل گرفت )المللبینجهانی و صندوق 

مجموعه مشترکی از  - 1971در اوایل دهه  - های کوتاهیسال طیبلکه  ،پدیدار نشد
توان یافت. این تجویزها شامل دو مرحله بود: نخست، تجویزهای سیاستی را می

 طریقِزامدت اقتصاد کالن که به سرعت دستیابی به تثبیت کوتاههایی برای سیاست
ی اهایی که به وسیله زنجیرهانجام شد؛ و مرحله دوم، سیاست« انفجار بزرگ»اصالحات 

را  عدیبکند )کادر مدت کمک میاز اصالحات اقتصاد خرد مفصل به تغییر ساختاری بلند
 .ببینید(

ها و کمک، راه اصلی برای اجرای بودن وام، مشروط1972بدهی سال  بحران به دنبال
یبرالی نهایت، تجویزهای سیاستی نئول، درحالاینباتجویزهای سیاستی نئولیبرالی بود. 

                                           اندهای کینزی نبودهتر از سیاستبرای توسعه موفق
(Rapley 2002, Rodrik 2007 در واقع، بسیاری از کشورهای جنوب .) صحرای

 آنهااوضاع  1991را با پیروی از این تجویزها به پایان رساندند و دهه  1971آفریقا دهه 
سم های اجتماعی نئولیبرالی، و این امر ثابت کرد که هزینهبود هنگام شروعحتی بدتر از 

وب رفتن تجویزهای سیاستی و چارچالؤسبسیار باال بوده است. این شکست منجر به زیر
 بنیادی نئولیبرالیسم شد.نظری 
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 اجماع واشنگتن
 اقتصادیتثبیت مرحله اول: 

 ویژه کاهش در، بهمتناوبکاهش چشمگیر در مخارج  - هاای برای کنترل کسریریاضت بودجه .1
 گذاری.های سرمایههای بخش اجتماعی و برنامهاشتغال بخش عمومی، برنامه

تعدد های مدادن به سیاستپایان دادن به کنترل پول یا، حداقل،انو پای - کاهش ارزش پول ملی .2
 نرخ ارز.

دادن به شود، یعنی پایاننامیده می« هاکردن قیمتاصالح»اغلب  که  - هاآزادسازی قیمت .3
 های قیمتی.ها و کنترلیارانه

 اصالح ساختاری مرحله دوم:
 ها؛ تمرکز بر صادرات.ها و سهمیهکاهش و حذف تعرفه - آزادسازی تجاری .1

 و خدمات رفاهی دولتی. هابنگاهسازی خصوصی .2

متوسط و  تر وهای پایینافزوده که بار مالیاتی بر طبقهترجیح مالیات بر ارزشِ - هااصالح مالیات .3
 دهد.گذاری هدفمند را افزایش میهای مالیاتی برای سرمایهمعافیت

اساساً به تضمین امنیت و ثبات مالکیت خصوصی  مسما، کهیک نام بی - ارضی« اصالحات» .4
 کند.اشاره می

لتی و های دوسازی بانکتغییرات مفصل در قوانین مصوب، خصوصی - تنظیم مقررات بانکی .9
 استقرار یک بانک مرکزی مستقل.  

 سرمایه، یعنی حذف کنترل ارز. جاییبهجاآزادسازی  .9

تمرکز بر  .های امنیت اجتماعی اضافه شد، تمرکز بر کاهش فقر و شبکه1971در اواخر دهه  .7
گزینشی به فقیرترین اقشار بود )یک رویکرد « دهیخدمات»کاهش مخارج اجتماعی کلی و 

 هزینه و کارا(.ظاهراً کم

 حزبی بود.معنای برگزاری انتخابات چند، این موضوع اساساً به1971در دهه  - 1حکمرانی خوب .7

(Chossudovsky 1997)                                                                            
 

در واقع، طی دوره سلطه نئولیبرالیسم، بسیاری از اقتصاددانان نئوکالسیک رویکردهای 
 .( است2117) 2تر خود را دنبال کردند. مثال خوب این قضیه دنی رودریکنسبتاً متنوع

ستی ای سیاهبودن بررسی طیف وسیعی از گزینهوی تعهد به تحلیل نئوکالسیکی را با آزاد

                                                           
1. good governance 

2. Dani Rodrik 
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کند. به عنوان مثال، رودریک در تحلیل هر کشور ترکیب می مبتنی بر وضعیت خاصِ
ولین ا کهحالیکند درها در تولید کشاورزی چینِ پیش از گذار، خاطر نشان میمحدودیت

سازی زمین بوده است، چنین رویکردی پایه حل اقتصاددانان خصوصیو بهترین راه
داد و پر از داد، قیمت مواد غذایی شهری را افزایش میمالیاتی کشور را کاهش می

کارگیری رویکرد نظام قیمتی زمینه، چین با بهاینهای قانونی و اداری بود. دردشواری
 هایی برای افزایش تولید خصوصیدوگانه از این مشکالت اجتناب کرد و همچنان انگیزه

( است، اقتصاددان 1999) 1(. نمونه دیگر آمارتیا سنRodrik 2007ایجاد کرد )
وبیت اِلزام نئوکالسیک به معیار مطل و پرورش یافتدر مکتب نئوکالسیک که  ایتوسعه

(. Bardhan 1993گیری بهروزی )رفاه( افراد را به چالش کشید )عنوان راه اندازهبه
 ود کهتر در نظر گرفته شعنوان یک فرآیند گستردهسن الزم است که توسعه به عقیدةبه

برای  ذاتیاجتماعی، سیاسی و اقتصادی  های انسانیِدستیابی به آزادیآن هدف 
. آزادی باید هدف و ابزار توسعه باشد، است - یعنی فقرا و تهیدستان - محدودترین افراد

              های سیاسی،( آزادی1)»ابزاری باشد. آزادی ابزاری شاملآزادی باید سازنده و 
( امنیت 9های شفاف و )( تضمین4های اجتماعی، )( فرصت3ی، )( تسهیالت اقتصاد2)

 (. Sen 1999) است« حفاظتی
قابل تشخیص در میان اقتصاد توسعه نئوکالسیک  جدیدِ، یک مسیر 1991در اواخر دهه 

( نامیده NIE) 2تواند رویکرد تأثیرگذار اقتصاد نهادی جدیدمیعموماً وجود داشت که 
ی اگذشته تأثیر زیادی بر اقتصاد توسعه داشته است و با مجموعه طی دهه NIEشود. 

  همخوانی داشته است.شوند، نامیده می 3واشنگتنپسا از تجویزهای سیاستی که اجماع
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 اقتصاد نهادی جدید و اقتصاد توسعه .5
ازار های بهای اقتصاددانان راجع به آنچه به منزله شکستدیدگاه ،اقتصاد نهادی جدید

به مشکالت های مبادله را مسائل شکست اطالعات و هزینه، NIEدهد. می بسطاست را 
مه اضافه کرد. برنا زاینده نسبت به مقیاس و انحصاراتهای فها، بازدهزامربوط به برون

: حقوق مالکیت، انتخاب عمومی، تاریخ و شناخت این موارد است شامل NIEپژوهشی 
رهای بازا موردِدراقتصادی کمی. گنجاندن این ابعاد جدید، برخالف دیدگاه نئولیبرال 

(. Fine 2001کامل، منجر به تصویری از بازارها با نواقص گسترده شد ) کارآمد
داد، اقتصاد  توضیح - NIEیکی از پژوهشگران برجسته  - 1که داگالس نورث گونههمان

، حالاینباکردن نظریه نهادها در اقتصاد است. تالشی در جهت وارد»نهادی جدید: 
های پیشین برای براندازی یا جایگزینی نظریه نئوکالسیک، برخالف بسیاری از تالش

NIE گیرد و نظریه نئوکالسیک را اصالح و بر مبنای نظریه نئوکالسیک شکل می
نظریه این امکان را بدهد که به طیف کاملی از مسائلی بپردازد  به ایندهد تا گسترش می

 (.North 1998« )که پیش از این ورای بینش آن بودند
سازی رشناختی یا فرض حداکثگرایی روشردفبرخالف آمارتیا سن،  اقتصاد نهادی جدید

ت مفهوم عقالنیت ابزاری نئوکالسیک را به نفع عقالنی ولی، بردنمی سؤالمطلوبیت را زیرِ
پردازد که عقالنیت انسان توسط کند. عقالنیت محدود به این ایده میمحدود رد می

انفعال هیجانی، توانایی شناختی محدود و »شود: عواملی همچون عوامل زیر محدود می
وجود ساختارهای  (. این امر فضا را برای توضیحKaufman 2007« )اطالعات ناقص

درون و بین اَشکال بازاری و  غیر بازاری »را،  آنهااجتماعی و نهادها توسط افرادی که 
بازاری )یعنی اجتماعی( کند و به نهادها و عوامل غیرکنند، ایجاد میخلق می« سازمان

دهد که در کاهش شکست بازار و در نتیجه بهبود عملکرد کارای بازارها نقشی اجازه می
 (.Fine 2001کلیدی ایفا کنند )

                                                           
1. Douglass North 
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توسعه کار  موردِدرکه است  NIEپردازان ترین نظریهیکی از برجسته 1ژوزف استیگلیتز
جایزه نوبل اقتصاد را به طور مشترک به خاطر مطالعه بر  2111کرده است. وی در سال 

این دیدگاه تقارن اطالعات در بازارها دریافت کرد. این مطالعه، برخالف روی میزان عدم
نئولیبرالی که بازارها آگاهی کامل دارند و کارا هستند، اثبات کرد که بازارها در معرض 

واند در تبود که اقدام دولت می مطالعه این این هایپیامد ی ازنواقص گسترده هستند. یک
ک مجاز های نئولیبرال و حتی نئوکالسیتحلیل سویِازاز آنچه  هایی بسیار بیشترموقعیت

(. اگر این موضوع برای Greenwald and Stiglitz 1986شود، کارا باشد )انسته مید
بیشتر صادق است.  توسعهحالِدریافته درست باشد، در کشورهای کشورهای توسعه

، بیشتر به 1997شدن به اقتصاددان ارشد بانک جهانی در سال استیگلیتز پس از تبدیل
ماه پیش از شروع بحران مالی آسیا چند دقیقاً دورهپرداخت. این  توسعهحالِدرکشورهای 

واحد برای  ةدازانیک»المللی پول و رویکرد بود. استیگلیتز به منتقد مشهور صندوق بین
 ، تبدیل شد.یافتنتوسعه جهتاین صندوق  2«همه

رد یه را موآزادسازی بازار سرما «انفجار بزرگ»برای  ار نئولیبرال( فش2112استیگلیتز )
شد ر ،سازیکند شواهد کمی وجود دارد که این آزادانتقاد قرار داده است. وی استدالل می

 تراتژیاسبندی اصالحات، این و بدون توجه به ترتیب و زمان .دهداقتصادی را افزایش می
واقع، این مورد است که که مفید باشد موجب خسارت شود. دراز آن بیش ممکن است

ازی بازار سدر میان اقتصاددانان جریان اصلی بیشترین تردیدها را نسبت به آزاد کلیطوربه
سازی تجاری اذعان آزاد موردِدر(. استیگلیتز Broad 2004است ) وجود آوردهبهسرمایه 

 دولت به جای بازار آزاد گسترشحدی نتیجه مداخله و کند که توسعه شرق آسیا تامی
 الملل به بسیاری ازسوی تجارت بینحرکت به»کند که بود، اگرچه وی استدالل می

ر رشد تاند، سریعکشورها کمک کرده است تا نسبت به کشورهایی که این کار را نکرده
 سازی نیست،کردن خصوصی(. همچنین وی متمایل به رهاStiglitz 2002« )کنند

                                                           
1. Joseph Stiglitz 

2. one-size - fits- all 
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                                 کندهای نظارتی دولتی قوی تأکید میهرچند بر لزوم رژیم
(Stiglitz 2006, Broad 2004.) 

 

 واشنگتناجماع پسا
 شکست  موردِردها نگرانی بهتوجهباکارانه نئولیبرال به سیاست پولی و مالی، که ادامه رویکرد محافظه

    دهدبیشتر اهمیت میبه سرعت و توالی آزادسازی  ،بازار و قابلیت اجرا برای شرایط محلی
(Broad 2004.) 

 موجب توجه بیشتری به شرایط خاص «یک اندازه واحد برای همه»ای توسعهکردن رویکردهای رها ،
لی و شرایط مح موردِدرشود. این امر باید منجر به تحلیل اجتماعی و اقتصادی بهتری هر کشور می

 ای شود.گرفتن تأثیرات جهانی و منطقهنظررهمچنین د

 های توسعه.ها و پروژهمالکیت دولتی گیرنده برنامه 

 یفی از ضعکلی شکل طورگسترش نقش دولت به عنوان مکمل، و نه جانشین، بازارها؛ این نوع به
عال یک دولت ف - کارودولت است، به معنای تدارک دولتی محیط سیاستی مناسب برای کسب

 (.Cammack 2003داری )حامی سرمایه

  شکست بازار تا مکمل تمرکز نئولیبرال بر شکست دولت باشد. این امر  نسبت بهنگرانی بزرگتر
های نامهتوجه بیشتر به توالی برموجب ند و را ترویج ک سازیتواند تحلیل بازارها قبل از خصوصیمی

 ود.شسازی های نظارتی مناسب برای شرایط محلی پیش از آزادویژه توسعه چارچوباصالحی به

 ند که کعنوان یک تجویز سیاستی برای افزایش مشارکت، تضمین میزدایی بهتوجه بیشتر به تمرکز
 د.نیازهای محلی برآورده شوند و حکمرانی بهبود یاب

 ها و تمرکز تحلیلی بر سرمایه ریزی، طراحی و اجرای فعالیتگسترش مشارکت محلی در برنامه
 اجتماعی.

 کلی فقر.طورهای اجتماعی تعدیل و بهتوجه بیشتر به هزینه 

 تر به بهداشت و آموزش.یک رویکرد نسبتاً جامع 

 دادن اهمیت به فساد، بر مبنای این دیدگاه از نو سامانNIE  های دولت که فساد محصول شکست
 و بازار است.

 نگل در دست چاپمنبع: اِ
 

وند شواشنگتن نامیده میای از تجویزها که اجماع پسااقتصاد نهادی جدید با مجموعه
نظریه  ،ها و عالیق نظریدغدغه این اجماع .را ببینید( باالپیوند خورده است )کادر 
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واشنگتن برخی از و اجماع پسا NIEجریان اصلی را گسترش داد. اساساً،  یتوسعه
های نئولیبرالیسم با دولت را گسترش داد و )یا( تعدیل کرد و بیشتر بر بخش دشمنی

در « اپس»این، واژه وجود. باکردتمرکز مبارزه با فقر و بهبود رشد اقتصادی  واجتماعی 
تن واشنگتن با اجماع واشنگهای نظری و عملی اجماع پساپیوستگی یدهندهاینجا نشان

باحث تا آنجا که برخی متوجه است شده باشد. همچنین شایانِاست نه اینکه جایگزین آن 
لمللی ادهندگان، یعنی نهادهای مالی بینانجام سویِازواقعی توسعه  راهکاردهند نشان می

 و امثال آن، اجرا نشده است.

 گیرینتیجه .6
هر   -کلی نظریه توسعه گرایش به انعکاس روندها در نظریه اقتصادی داشته است طوربه
ند و ما اتر در حرکت بودهگرایانهتر و رویکردهای مداخلهنظریه بین اعتقاد به بازار آزاد دو

رویکردها یا مسائل هستیم. یک نمونه از این امر را  بهویژه به عالیق احیایاغلب شاهد 
 ایپرداز توسعهمشاهده کرد. وی در اصل یک نظریه 1توان در کار جفری ساکسمی

تنها نسبت وی نه -وی تا حدی مکاشفه داشت  1991اما در اواخر دهه  ،نئولیبرال است
در واقع  و مالی شد،های ر شد بلکه حامی کمکتهای نئولیبرال اندکی محتاطبه سیاست

یقا( ویژه  برای آفره)ب« کمک بزرگ»در سطح جهانی یکی از بهترین مدافعان وی اکنون 
« فشار بزرگ» ،(2119) 2های اقتصادی عصر ماپایان فقر: فرصتاست. وی در کتاب 

ح کردن کمک خارجی تا سطبرابردو طریقِاز؛ در آغاز برای کشورهای فقیر را پیشنهاد کرد
. در این 2119تا سال  مجددکردن برابرو سپس دو در سالمیلیارد دالر  111حداقل 
زم ال توسعهحالِدربین آنچه کشورهای « شکاف مالی»، مجدد بندی تازه، کمکفرمول
ارند، دو آنچه در حقیقت نیاز « تا از تله فقر رهایی یابند و رشد خود را آغاز کنند »دارند 

 رودان - ویژه روزنشتاینبه -، ساختارگرایان1991(. در دهه Sachs 2005کند )را پر می
کردن نیازهای زیربنایی کشورهای برای تأمین مالی برآورده« فشار بزرگ»به نفع 

                                                           
1. Jeffrey Sachs 

2. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time 
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های . تفاوت اصلی در این است که ساکس خواهان کمکندااستدالل کرده توسعهحالِدر
نیازهای ضروری فقرا  یدهندهمداخالت پوشش ای ازمالی بستهای جهت تأمین توسعه

ن رویکرد ای - تاریخی محکمی دارد یکردن نیازهای اساسی نیز پیشینهبرآورده ةاست. اید
بود. نظریه ساکس  1971های توسعه در طول دهه دولتی بانک جهانی و دیگر آژانس

ل اندکی م، زیرا ساکس تأباشد تواند همراستایی بیشتری با نظریه نوسازی داشتهمی
ر اما به نظ ،هوایی داردواشاراتی به حوادث جغرافیایی و آبساکس . داردعلل فقر  موردِدر

ن توسعه رفتن از نردباتوان آن را با کمک به باالگامی است که می« نیافتگیتوسعه» وی
ریزی جامع و نامهبر به کس همچنین کامالً معتقد(. ساBroad 2006مغلوب کرد )

 میراثی از اقتصاد کینزی و نظریه -کردن نیازهای فقرا است تکنوکراتی برای برآورده
دیده اه گبیوهای گاههای چشمگیر فراوان و موفقیتشکستدر آن ای که نوسازی و پهنه

 .شده است
حدی دهد این است که نئولیبرالیسم تانشان مینیز وی را  اهمیتساکس و کار آنچه 

افول است. کار ساکس باز هم دشمنی کمتر با  حالِدر زمینه تسلط در اقتصاد توسعه در
هد ددهد و بیشتر نگران رفاه فقرا است. اما همچنین نشان میافزایش میاندکی دولت را 

توسط  «توسعه»که  را دارندمحدود  یا دیدگاهاین ایده  توسعهحالِدرکشورهای  بیشترکه 
شود. جایگزینی که ما برای این رویکرد گیری میاندازه GDPرشد در درآمد ملی یا 

محدود مورد بررسی قرار دادیم کار سن است. سن مرکزیت مطلوبیت در اقتصاد توسعه 
توسعه کمک کرده  راهکارهای وی به حقوق انسانی متعارف در چالش کشاند. ایدهرا به

است. « توسعه»خوبی برای شروع هرگونه ارزیابی انتقادی از است و جایگاه 
جریان اصلی اقتصاد و ایده  موردِدرزیادی  ترایریشهترتیب، تردیدهای همینبه
 2( یا وندانا شیوا1974) 1کارهای مارشال ساهلینزمثال عنوانِبه ،وجود داردآن « عقالنیت»
          ترجیحاًدهد که توسعه یا نشان می . کار شیوااندبه این موارد پرداخته (1979)

                                                           
1. Marshall Sahlins 

2. Vandana Shiva 
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های زندگی پایدار را خراب به لحاظ فرهنگی سوگیرانه است، سبک 1«توسعه نادرست»
تفاده مقیاس به جای اسسوی تولید محصوالت تجاری و بزرگانحراف منابع به باکند و می

ند. کاد میاز منابع در تولید نیازهای ضروری، شرایط کمیابی و فقر مادی واقعی را ایج
 کنند. های اقتصاد توسعه سنتی را ثابت میها و ضعفاین نوع رویکردها بسیاری از ناگفتنی

 لیدرون جریان اصاز  گفتمان توسعه اقتصادی نئولیبرال که تردیدهای اخیر راجع به
ا توسط شیوا و سن ی های مختلفکامالً محدود است و نسبت به آنچه به شیوه آیندمی

رهایی ربارة دتری تر نمایش داده شده است، فاقد دید وسیعپردازان وابستگی قدیمینظریه
 سؤالای جریان اصلی را زیرِکه اقتصاد نهادی جدید تجویزهای توسعهحالیانسان است. در

رفتن سؤالزیرِاین برده است، اما دید آن همچنان محدود است. جالب توجه است، 
 -ت تر شده اسوقایع امروزی عمیق بهتوجهباهای جریان اصلی اقتصاد توسعه محدودیت

ات جهتودوباره ها نیز تنها در محیط آکادمی بلکه در دولت و رسانهنهبحران مالی جهانی 
به اقتصاد سیاسی کینز و مارکس و دیگر متفکران معتبر جلب کرده است. این چیزی  را

 سیاسی برای تحقق دگرگونی انسانیِ زیرا الزم است که عملِ شوداست که ستوده می
ماعی جهانی تتحلیل اقتصادی سیاسی انتقادی مبتنی بر دیدگاه عدالت اج سویِاز ،اصیل
حمایت واقع شود.موردِ

 

 

Online Resources 

Centre for Global Development: http://www.cgdev.org - an 

independent, not-for-profit think tank working on global 

poverty and inequality, has a particular focus on US 

government activities. 
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Development Gateway: http://www.developmentgateway.org – 

a development knowledge portal operated by a NGO with 

funding from donor governments, the World Bank and the UN 

Development Program. 

Dev Zone: http://www.dev-zone.org – a New Zealand based site 

with a great database of up-to-date and independent research 

on international development and global issues. 

Eldis: http://www.eldis.org – a development knowledge portal 

operated by the Institute of Development Studies, Sussex. 

Real World Economics Review: http://www.pgecon.net – a 

journal dedicated to providing space for non-neoclassical 

scholars. 

UNU-WIDER: http://www.wider.unu.edu – the United Nations 

University World Institute for Development Economics 

website. 

World Bank: http://www.worldbank.org – the World Bank is one 

of the largest development organizations in the world. Each 

year it produces a World Development Report, which is 

generally a very good guide to current orthodox developing 

thinking. 
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