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 1های توسعهپارادایم بررسی تاریخی

 
شد، ای از علم اقتصاد تصور میعنوان زیرشاخهکلی تفکر توسعه نسبت به زمانی که در آغاز جنگ جهانی دوم بهطوراقتصاد توسعه و به

که منجر به توسعه   را هاییسیاستآیا ن یک بحث کلیدی همچنان باقی مانده است: شکل قابل توجهی تغییر کرده است. از همان دورا به
توسعه مجددًا از عنوان معیارهایی طالیی در نظر گرفت که کشورهای در حال توان بهاند میموفق و پایدار در کشورهای صنعتی اولیه شده

؟ با بررسی چگونگی دانستتفاوت است که بتوان آنها را رویکردهای جایگزین  آنها استفاده کنند، یا مسیر کشورهای در حال توسعه آن اندازه م
به  ین متناتوان به چنین پرسشی پاسخ داد. در تأثیرگذار می و متعاقب آن ایجاد نهادهای اقتصادی جهانی   ۱۹۴۵توسعه اقتصادی از سال 

مدت و پیچیده شرح داده بلنددی مرور شده و فرآیند یادگیری شکل انتقاهای مختلف به، دورهشودمیرویکردهای مختلف توسعه پرداخته 
شود. در این مسیر، جریان اصلی تفکر توسعه در جهان صنعتی و همچنین رویکردهای »جایگزین« که ناشی از تجربه منطقه ای در می

 حال توسعه هستند بررسی خواهند شد.  کشورهای در
( در سال OEEC) 2و تشکیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا جهانی دوم پس از جنگ های مربوط به توسعه اقتصادی از دوره  ایده

( زمانی که ناسازگاری بین ۱۹۵۱) 3اینینس عقیده  به  (( تکامل یافته است.OECD)و بعدًا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) ۱۹۴۸
ها و ترین ارزشترین و گستردهمتعارفیعنی -سیاسی -ای اقتصادیهپارادایممعمواًل شده بیش از حد شود، ها و تجربه انباشتهایدئولوژی

 ۷۰که در این دوره  را ایعهیابند. در اینجا رویکردهای توستغییر می -زمانی خاص شده در یک جامعه در یک دوره  های فکری پذیرفتهنظام
پردازان در کشورهای های نظریهدیدگاه این زمینهکنیم. در ی شکل انتقادی مرور مبررسی کرده و پیامدهای آنها را به اندشکل گرفته ساله 

 ت.  حال بستر تاریخی را نیز همواره در نظر خواهیم داشعینو در دارندیافته و در حال توسعه اهمیت یکسانی توسعه
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 های توسعه. شمایی کلی از سیر تاریخی پارادایم۱شکل 

 . تحول جغرافیای اقتصادی ۱
برای دستیابی همزمان به رشد اقتصادی، بهروزی و پایداری محیط زیست همچنان مورد بحث هستند.    شدهی ارائهاهبردهاماهیت توسعه و ر 

ها، جریان  موجب بازتعریف   های اقتصادی بزرگ، مانند جمهوری خلق چین، جغرافیای اقتصادی را تغییر داده است. این امرظهور نظام
 است. شدهدر حال توسعه اقتصادی در جهان   های مرتبط با رشدالگوها و همکاری

توسعه   سمت های کشورهای جهان در یک مسیر همگرا بهکشورهای در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری همراه با ثروتمندترین
داری توسعه انسانی و پایهای مرتبط با بهروزی،  تر از توسعه که شامل جنبهدهد که تعریف وسیعحال، شواهد نشان میایناقتصادی هستند. با

تر چنین اتفاقی رخ نداده است. عالوه کند. از منظر تاریخی بلندمدتطور همزمان رشد اقتصادی را دنبال نمیمحیط زیست است، همواره به 
 بر این، برای پیشرفت قابل توجه در چنین پیامدهایی، همیشه ثروت اقتصادی ضروری نیست.  

است. در  پیروی نکرده  گذشتههای جریان اصلی ش لزومًا از همان پارادایمد چین، شیلی و مراکمسیر کشورهای صنعتی جدید مانن
را باید در  یچه نوع راهبرد ی مختلفکشورهااز توسعه قابل فهم است و  یورد که چه چیزآوجود میواقع، چنین تأملی این سؤاالت را به

 محیطی دست یابند. زیستقتصادی، اجتماعی و پیش بگیرند تا به سطوح بهتر و پایداری از بهروزی ا



 

 

توان توسعه یک کشور را با استفاده از تولید ( پیوند خورده است. این ایده که میGDPتوسعه اغلب به مفهوم تولید ناخالص داخلی )
، این تعریف کرده بود ۹۳۴۱تولید ناخالص داخلی را در سال  1گیری کرد نسبتًا جدید است. اگرچه سیمون کوزنتسناخالص داخلی اندازه

 گیری بزرگی نظام اقتصادی یک کشور تبدیل شد.سال بعد و در کنفرانس برتون وودز به ابزار اصلی اندازه ۱۰مفهوم 
هایی داشت. اگر هدف از گیری رفاه انسان محدودیتاستفاده از تولید ناخالص داخلی برای سنجش توسعه منطقی بود، اما برای اندازه

تواند تا حد آوردن ابزارهایی برای بهبود کیفیت سطح زندگی باشد، تولید ناخالص داخلی میفراهم   -ترین شکل آنسادهدر  -صادی  توسعه اقت
شد. اما یک کشور تلقی می کلی ، رشد تولید ناخالص داخلی معیار خوبی برای توسعه  ۱۹۷۰کننده این موضوع باشد. تا دهه مناسبی منعکس

عنوان معیار رفاه هشدار داده بود کارگیری این شاخص بهدر مورد به -تولید ناخالص داخلی ارش خود درباره  هنگام گز-کوزنتس خود  حتی 
های بهداشتی، آموزش و مسکن بهتر معنای مراقبتهای پس از جنگ جهانی دوم، ثروت مادی به(. در سال۲۰۰۹و دیگران،  2)کاستانزا

 داد.خالصه، تولید ناخالص داخلی، تصویر درستی از بهروزی فردی را نشان نمی طورد. بهشبرای ساکنان یک کشور تعبیر نمی
 شود که چگونه تفکر جامعه  های جدید، به این موضوع پرداخته میدر اینجا با توجه به تحول جغرافیای اقتصادی و نهادها و چالش

های »جایگزین« برای تفکر متعارف در شود تا دیدگاهمی  رسیبر ای  طقه تجربیات منبرخی  در طول زمان تکامل یافته است. همچنین    3توسعه
 حوزه توسعه بهتر مشخص شود. 

 عبارتند از: مهم نتایج
شکل قابل توجهی گسترش داده، و بیش از پیش عوامل اجتماعی و تفکر توسعه از زمان جنگ جهانی دوم گفتمان خود را به •

 محیطی توسعه را در برگرفته است. زیست

های شروع تفکر و همکاری توسعه همچنان مبتنی بر اصول اقتصادی و جریان سرمایه یکرد گسترده به توسعه، نقطه  رغم رویلع •
 مالی است.

گرفته توسط کشورها از زمان جنگ جهانی دوم دال بر آن است که پیگیری یک پارادایم توسعه  صورت ایکثرت تحوالت توسعه  •
 واحد نباید تبدیل به هدف شود.

 ای متعدد توسعه . مسیره۲
های سازیها و راهبردها از مفروضات و سادهها، اندیشههای گسترده در تفکر توسعه رمزگشایی کرد. نظریه توان از سکته با گذشت زمان، می
 پیامده عمده دارد.  ها بیفزایند. این امر دواند تا منابع را مهار کنند، مداخالت را بسنجند و بر کارایی سیاستوسیع استفاده کرده

است، و درک عمومی این بوده است که مسیرهای دیگران   4بر رویکرد »یک قاعده برای همه«   مبتنی  اغلبهای توسعه  نظریهنخست،  
وب نکه از امریکای التین و ج-عنوان راهبردهای توسعه تکرار کرد. تفکر مخالف با این دیدگاه در مکاتب جایگزین  توان در جای دیگر بهرا می

متخصصان توسعه را بر آن داشت تا متفاوت  این مناطق،های موفقیت  .مشهود است -ای چینآسیا ظهور کردند و همچنین مسیر توسعه
 بیندیشند.

ها در کشورهای در حال توسعه را پرورش داد و دیدگاه دوبخشی اهداکنندگان و  رویکرد سیلو به سیاست و بخشها، این دیدگاهدوم، 
های منفرد و جدایی بین مناطق وجود آورد. جریان اصلی تفکر توسعه معمواًل بر بخشالمللی را بهدر همکاری بین  [هاکمک ]   گاند کنندریافت
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کند، هایی عبور میتری است: از بخشتر است و متضمن پیوستگی بسیار نرمشهری و روستایی تمرکز داشته است. توسعه بسیار پیچیده
 یابد.شکل متفاوتی تکامل میگیرد و در مناطق مختلف قلمروی یک کشور بهبر میان را درر مجموعه وسیعی از بازیگ 

اند. گفتمان اول شامل شرایط و اهداف توسعه است. گفتمان  ها، سه گفتمان مسلط اصلی بر تفکر توسعه تأثیر گذاشتهدر طول این دهه
المللی در مقابل محیط گیرد. و گفتمان سوم شامل اهمیت محیط بینبر میا درر ها و بازارها و میزان کمک این دو به توسعه  دوم نقش دولت 

(. این سه عنصر از بحث کلی توسعه، تحت تأثیر اعتبار بیرونی ۲برای توسعه ملی است )شکل  -اهمیت »درجه بازبودن« یعنی-داخلی 
 ند. اتهداش دهاییفراز و فرو طی گذر زمان ،ها()رخدادها( و اعتبار درونی )آموزه

خاص طورابزارها، و به هایی درباره  حال ابزارها نیز اهمیت دارند. قدمت رسالهعینهای توسعه مهم هستند و دراهداف برای پارادایم
اقع، نبرد گردد. در و کم به قرن چهاردهم میالدی برمیارزش نظام اقتصادی واقعی و چگونگی دستیابی به توسعه اقتصادی، دست

هایی را تدارک ببیند که مستقیمًا نیازهای اساسی را برآورده باید رشد را تسهیل کند یا برنامه هاو حمایتبر سر اینکه کمک  ایدئولوژیک
 ها ادامه داشته است. سازند، برای دههمی

 
 . عناصر اصلی گفتمان مسلط در تفکر توسعه طی گذر زمان ۲شکل  

 نی  اجماع در مورد اهمیت توسعه انساگیری  شکل . ۳
تواند دقیقًا بگوید چگونه همزمان به بهترین شکل به سه عنصر ای از توسعه وجود ندارد و هیچ پارادایم واحدی نمیشدههیچ تعریف پذیرفته

 دی، رفاه اجتماعی، مشارکت سیاسیاهداف توسعه مورد ترجیح جامعه از جمله رشد اقتصا  طور مداوم درباره  پرداخت. بازیگران مختلف بهباال  
اند، پردازان برخی اهداف را بر دیگر اهداف ترجیح دادهنظریه موارهاند. همحیطی استدالل کرده گی زیستو آزادی، استقالل ملی و یکپارچ

 (. ۲۰۱۴، 1اند )دو ژانوی و سادولههمه آنها نزدیک شده شمولهای مختلف، راهبردهای توسعه بیش از پیش به در دوره اما
ها و میزان رضایت آنها توسعه باید موجب بهبود ملموس در کیفیت زندگی انسان مبنی بر اینکهاست  حال ظهور اجماعی درحال اینبا

هدف  ۱۷اند. بسیاری از این اهداف اکنون در از دست رفته  یا محقق شدهسال، اهداف اقتصادی و اجتماعی  ۷۰از زندگی باشد. بیش از 
 از زمین محافظت کرده، و صلح و شکوفایی را برای همگان تضمین کنند.به فقر پایان دهند، اند تا ( خالصه شدهSDGs) 2یدارتوسعه پا
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ترین موضوعات مورد بحث در گزارش توسعه اصلی  مالحظه  توان با  های اجتماعی را میاین تغییر جهت به سمت تمرکز بیشتر بر جنبه
، این گزارش بر ۱۹۸۰مشاهده کرد. برای مثال در دهه  -منتشر شد ۷۸۱۹متعلق به بانک جهانی که اولین بار در سال - (WDR) 1جهانی

گزارش بر این ر سالیان اخیر، ( متمرکز بود. د۱۹۸۹های مالی )( و نظام۱۹۸۸(، مالیه عمومی )۱۹۸۷(، تجارت )۱۹۸۵المللی )سرمایه بین
. این تکامل گواهی است بر این تغییر که با ( تمرکز داشته است۲۰۱۸(، و آموزش )۲۰۱۵(، فرهنگ )۲۰۱۳(، مشاغل )۲۰۱۲جنسیت )

 د.نشوتوسعه مهم تلقی می از نظرموضوعات  کدامگذشت زمان 
ها در بستر یک بستانشناسایی بده مربوط بهبخش مهم تفکر توسعه ضروری است. امروزه نیز  ، میان اهداف توسعه بستانبنابراین بده

شدن در یک کشور معین است. پس از روشن  عمومی یگوی سیاستو بخشی از گفت  شدن آنها بهکشور خاص، و اطمینان از تبدیل
شده نفعان تعیین مکن« برای اهداف و ذی ها، کارشناسان باید بتوانند اقدامات خود را در جهت دستیابی به »بهترین پیامدهای مبستانبده

 گذاری کنند. خود هدف
اند. ها داشتهع نقش اصلی در تغییر پارادایمنی و دانش انباشته است. عوامل بیرونی در واقهای امروزی توسعه نتیجه عوامل بیروپارادایم

ثابت کرد که توسعه چیزی فراتر از   -شددقیق تلقی می  عنوان یک علمجایی که توسعه اقتصادی به-  ۱۹۶۰ریزی در دهه  عصر مکتب برنامه
، 2از تولید ناخالص داخلی در صف مقدم تفکر و کاربست توسعه قرار گرفتند )سییرز   ، عناصری فراتر۱۹۷۰نظام اقتصادی است. در آستانه دهه  

ای بود از یک نقطه عطف مهم در  نشانه «کنفرانس استکهلم در مورد محیط زیست انسانی» ۱۹۷۲عنوان مثال، در سال (. به ۱۹۶۹
 ادامه یافت.  ۱۹۹۲مین در سال و اجالس ز ۷۱۹۸در سال  3محیطی در سطح جهانی، که با گزارش برانتلندگذاری زیستسیاست

طبق استدالل مکتب   برای مثال-شد که کشورهای در حال توسعه ساختار اقتصادی و تحول آن مهم است. معمواًل تصور می
 بدهی بحران ،چند سال بعد از آنو  ۱۹۷۳باید مسیری متفاوت از کشورهای صنعتی پیشین طی کنند. اما بحران نفت در سال  -وابستگی

بات کالن را برای دو دهه در خط اول و مرکز اهداف قرار داد. پایان جنگ سرد نیز توانست تحول ثدر امریکای التین به این تفکر پایان داد و  
شاهد  ۲۰۰۰و  ۱۹۹۰های که دههحالیتر بود، دربرجسته  ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰های محیطی در دهه که روش زیستچناند، دیگری را رقم بزن

 کنی فقر بود.مجدد پیگیری ریشه احیای
سعه گذشته، تفکر تو شروع نکردند. در طول هفت دهه   ابتدااز  دوبارهحال، متفکران توسعه هر بار که با گام اشتباه مواجه شدند اینبا

های مرجح در هر ای از ایدهوعه توسعه و نحوه دستیابی به آن بوده است. همچنین این تفکر فراتر از مجم  فراتر از تبادل نظر شورانگیز درباره  
ر رسد که تفکر توسعه، ورای تعابینظر میها جایگزین شده باشند. بهبا مجموعه دیگری از ایدهزمان خاص بوده است که بعد از چند سال 

برخی های آنها چالشدنیای واقع و  رخدادهاینفعان اصلی در تعامالت با مدت بوده است. ذیگرایانه، یک فرآیند یادگیری طوالنیساخت
 از نظر پیامدهای توسعه    یعنی-   توان به آن دست یافتاینکه توسعه چیست، مستلزم چه چیزهایی است، و چگونه می   های اجماع درباره  زمینه 

 (. ۳)شکل اند کرده مشخص را  -شده چه چیزی و در چه بستری بهتر عمل کرده استتعریف
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 شأ مشکل . بررسی تفکر توسعه برحسب من۳شکل 

توانند با های خود را بر روی طیف وسیعی از تفکرات توسعه اولیه بنا کنند. آنها میپردازان امروزی این مزیت را دارند که اندیشهنظریه
دهند،   های خود را با شرایط و نیازهای محلی انطباقمحیطی و اقلیمی، اندیشهگرفتن مسائل زیستنظرتری از جمله درگرایانهرویکردهای کل

 .کنندتر گرایانهبدین ترتیب آنها را واقع و
امروزه بهتر  -گیری درونی در مقایسه با بیرونیمحور، و جهت محور در مقایسه با بازاردولت - کارایی بیشتر در فرآیند دستیابی به توسعه

یافته است. توسعه   یبازار   هایهای مهم  اقتصادژگیبین راهبردهای ممکن یکی از وی  جاییجابهرسد که قابلیت  نظر میشناخته شده است. به
آورد. عالوه بر این، برخی فراهم می  -های اقتصادیویژه در زمان بروز بحران به-را  ها  این قابلیت، امکان اقدام سریع و هماهنگی میان دولت

های بدون مرز، چارجوب اند. در دنیایرا از دست داده  آزاد و تجارت آزاد جذابیت خود های لیبرالی افراطی در حمایت از بازارهایاز استدالل 
های عملکرد نظام  های آدام اسمیت درباره  کنند. این مورد اخیر یکی از عوامل مهم در ایدهطور یکسان عمل نمیانون بهقنظارتی و حاکمیت  

 (. ۲۰۱۶، 1اقتصادی ملی بود )هرزوگ 
ی نیست. کمک اقتصادی و یمؤثر است و چه چیزهارا به ما آموخت که چه چیزهایی  هایی  غییری در تفکر توسعه درس این، هر توجودبا

کارگیری آنها وجود داشته باشد. رشد نامتوازن به و راهبرد در مورد بهترین نحوه   برنامه مدون سرمایه مهم است اما کافی نیست، زیرا باید 
بار آورد. باشد، تأکید زیاد بر یک بخش ممکن است نتیجه معکوس بهیف ضع ی اقتصادیهاارتباط بین بخشتواند مؤثر باشد، اما اگر می

ها برای بخش خصوصی، تضمین پیامدهایی با اهداف بهتر برای خود کافی نیست: مشوقخودیثبات کالن ضروری است، اما بازهم به
تر این است که مسیر کشور باید . از همه مهم( ضروری هستندGVCs)  2رزش جهانیهای اشده در زنجیرههای تقویتفقیرترین افراد و نقش 

 ، نهادها و فرهنگ خودش باشد.هابرخورداریمنعکس کننده 
 یافته. تفکر و کاربست توسعه در کشورهای توسعه۴

رد میان  گیرد. این امر با تأثیر جنگ سبر میسیاسی را در-ای جغرافیاییتحوالت توسعه  مملو ازسال پرتالطم  ۷۰تفکر و کاربست توسعه، 
پاشی اتحاد جماهیر شوروی، و تحوالت در اروپای مرکزی و شرقی های استعمازدایی در آسیا و افریقا، فروها شروع شد، با جنبشابرقدرت

های داخلی های نظامی و جنگ هایی از جهان، چندین بحران مالی، درگیریادامه یافت. عالوه بر این، قحطی و مهاجرت اجباری در بخش
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های جدید، و همچنین کاهش نوان ابرقدرتعالعاده چین و هند بهها تحت تأثیر ظهور خارقشته است. این تفکرات و کاربستوجود دا
 فقر جهانی بوده است.  گسترده  

ای قطبی، که با یک مسابقه تسلیحات هستهرا تعیین کرد. در یک جهان دو جنگ سرد چارچوب بخش اعظمی از تفکر توسعه نوین 
کردند تور کار سیاست خارجی یکدیگر را رصد میاز نزدیک دس -اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده-مواجه بود، هر دو ابرقدرت گسترده 

داد که این ان سوم« امری متداول بود، و این امر نشان میعنوان »جهکردن کشورهای در حال توسعه به(. در واقع، خطاب۲۰۰۵، 1)وستد
 اتحاد جماهیر شوروی همسو نبودند. با متحده و نه کشورها نه با ایاالت

یافته نزدیک شدند. ، استعمارزدایی در افریقا و آسیا شتاب گرفت، هر دو ابرقدرت به کشورهای تازه استقالل ۱۹۶۰  در دهه  که  هنگامی  
ک صرفًا برای اغوای کردند، اما این کمتوسعه را تأمین می  هایها در دوران جنگ سرد به دالیل سیاسی و راهبردی کمک اگرچه این ابرقدرت

های پسااستعماری نیز قول پیشرفت اقتصادی و اجتماعی سریع را به شهروندان خود نبود. نخبگان و دولت ها جهت اتحاد با ایشان دولت
صادی و اجتماعی بود که داده بودند، و مشروعیت آنها بستگی به انجام این قول داشت. نیاز به راهبردهایی جهت دستیابی به توسعه اقت

 حال با استقالل سیاسی توأم باشد.عیندر
 را دهند. در ادامه پنج تغییر جهت کلییافته ارائه میهای بعدی شرح مفصلی از تفکر توسعه، عمدتًا از دیدگاه کشورهای توسعهبخش

 : کنیمصورت خالصه مطرح میشود بهدر آنچه عامل اساسی شروع فرآیند توسعه تصور می
 ( ۱۹۵۰و  ۱۹۴۰های شدن، رشد و نوسازی )دههصنعتی •

 ( ۱۹۶۰هه تحول ساختاری )د •

 ( ۱۹۷۰استقالل بیشتر در کشورهای در حال توسعه )دهه  •

 ( ۲۰۰۰تا  ۱۹۸۰ثبات اقتصاد کالن: اجماع واشنگتن )دهه •

 تا به امروز(  ۲۰۰۰محور )دهه توسعه هدف •

 (۱۹۵۰و  ۱۹۴۰های شدن، رشد و نوسازی )دهه. صنعتی ۴-۱

المللی (. پس از جنگ جهانی دوم و در پی ایجاد نهادهایی بین۲۰۱۳،  2گری بود )آدلمنآزمایشبینی و  ویژگی تفکر اولیه در مورد توسعه، خوش
 شدن و دیگری بر تجارت متمرکز بود. برای حمایت از توسعه، دو »مکتب« مهم ظهور کردند: یکی بر صنعتی

 کردهای چندجانبهگری و رویینی، آزمایش بهای اولیه خوش . سال۴-۱-۱
های پس از جنگ جهانی اول وجود جهانی دوم، شور و اشتیاق پیرامون مسئله توسعه و بازسازی و میل به استفاده از آموزهدر آغاز جنگ 

گری در مورد آزمایش گذاری وسیع بود؛معنای فضای سیاستهای لیبرالیسم منچستر و کمونیسم شوروی نیز بهداشت. شکاف بین دیدگاه
 گرفت. مچنین سرمایه مورد تشویق قرار می های عمومی و خصوصی و هنقش بخش 

بانک  ۱۹۴۴المللی زیادی برای حمایت از توسعه بود. کنفرانس برتون وودز در سال های اولیه شاهد تأسیس نهادهای بیناین سال
بازسازی اروپا کمک کند. همچنین در برتون وجود آورد تا به  را به  -بانک جهانی شدکه بعدًا تبدیل به  -(  IBRD)  3المللی بازسازی و توسعه بین

( و همچنین سازمانی برای پرداختن به مسائل تجاری و کمک به بازگرداندن روابط تجاری IMFالمللی پول )ایجاد صندوق بین وودز درباره  
المللی بازسازی و توسعه و صندوق نشد. این کنفرانس در مورد ایجاد بانک بیهای توسعه بحث  المللی مبتنی بر قانون و حمایت از سیاستبین
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شد که به تصویت نرسید. دو سال بعد از آن،   1شدن منشور هاواناکه بحث راجع به تجارت باعث مطرح حالیالمللی پول به توافق رسید، دربین
( منعقد شد. در این GATT) 2رتها و تجانامه عمومی تعرفه شد، موافقت عنوان مسیر مهمی برای توسعه تلقی میبه آنکه تجارت بهتوجهبا

متمرکز  از فرآیند توسعه داد که هرکدام بر یک بخشتأسیس سازمان ملل متحد رخ میهای تازهدوره، بخش اعظم تفکر توسعه در سازمان
)یونسکو،  4متحدفرهنگی سازمان ملل  مان آموزشی، علمی و(، ساز۱۹۴۵)فائو،  3توان به سازمان خواربار و کشاورزیبودند: برای مثال می

 ( اشاره کرد.WHO ،۱۹۴۸) 5(، سازمان بهداشت جهانی۱۹۴۶
 -شدناز طریق گذار صنعتی-های سنتی« شد که در آن کشورها از »تمدنعنوان فرآیندی از فعالیت اقتصادی تلقی میتوسعه به

 (. ۱۹۴۹، 7فوراستیههای خدمات غالب هستند )ش که در آنه بخ کنندحرکت می 6های بخش سوم«سوی »تمدن به
شدن و دیگری بر تجارت متمرکز بود. از همان ابتدا بین این دو دو مکتب مهم در زمینه توسعه ظهور کردند؛ یکی از آنها بر صنعتی

از  نیافتگی را ناشیالهام از کینز، توسعه های ذاتی وجود داشت. مکتب اول باها و ناسازگاریمکتب در مورد سازوکارهای توسعه، تعارض
های ماکس وبر و تالکوت پارسونز این مکتب همچنین با الهام از دیدگاه  دانست.ها میبرخی شکست های بازار و عدم واکنش بازار به انگیزه

را نوین کنند. مکتب دوم که متأثر از های خود کرد که کشورهای در حال توسعه صرفًا باید کاربستدر مورد نظریه نوسازی، چنین تلقی می
کنند که سرمایه دانست و باور داشت که بازارها تضمین میتصاد نئوکالسیک بود، مشکل توسعه را عمدتًا مربوط به کمبود سرمایه میاق
 تجارت را نیز ،ید ریکاردوهای دیوواسطه دیدگاهبه های پایین جامعه نشت کند و فقر را کاهش دهد. این مکتبسمت گروه شکل مؤثری بهبه

 دید.وت ملی میمحرک اصلی ثر 
 گرادر مکتب صنعت اقتصادی کشاورزی  دگرگونی نظام  پیگیری. ۴-۱-۲

یافته افتاده« کمک کند تا خود را به جهان توسعه سعی داشت به کشورهای »عقب -که از شهرت کوتاهی برخوردار بود- گراصنعتمکتب 
 اهبردهای متفاوتی برای دستیابی به این هدف داشتند.برسانند. کشورهای مختلف، ر 

 دار و شرق کمونیست شد. شواهد موجود در کتابدر غرب سرمایه گراصنعت فردریش لیست، اقتصاددان آلمانی، موجب رواج مکتب 
گرایی شدید پیش بتنی بر حمایتم-ای و روسیه از راهبرد بریتانیا  ( فردریش لیست موجب شد تا اروپای قاره۱۸۴۱)  نظام ملی اقتصاد سیاسی

یروی کنند. لیست به آن خط فکری تعلق داشت که با نظریه تجارت مبتنی بر مزیت برای کسب ثروت اقتصادی پ -از اواخر قرن پانزدهم
 یکاردو مخالف بودند. نسبی دیوید ر

شدن  شکالت صنعتیبا عنوان »م ۱۹۴۳ر سال رودان د-پل روزنشتاین شروع منطقی برای نظریه و سیاست توسعه نوین، مقاله   نقطه  
 -دکه قباًل بخشی از یک امپراتوری بودن-تأسیس بالکان  شرق و جنوب شرقی اروپا« بود. در آن زمان این سؤال مطرح بود که کشورهای تازه

های لیست، از ایده استفادها های مربوط به اقتصاد توسعه بهای اقتصادی مستقل تبدیل شوند. اولین نظریهتوانند به هویتچگونه می
تأکید شدن گذاری قوی برای صنعتیرا مشاهده کنید(، بر یک فشار سرمایه ۱موفقیت نظری اقتصاد کینزی و باالخره طرح مارشال )کادر 

 . کردند
روی کار در بخش شدن کشورهای عمدتًا کشاورزی است که دارای مازاد نیچرا به سؤال توسعه، صنعتیوچوندر این مکتب، پاسخ بی

شدن تا حدی افقند، اما در شکل صنعتیپردازان توسعه با این اصل مو کلی، صادرات مواد خام هستند. بیشتر نظریهطورکشاورزی و، به 
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)نورکس،  باشدانباشت سرمایه، داخلی  تماماصرار داشتند که  -مانند راگنار نورکس-برخی اقتصاددانان توسعه  نظر وجود دارد.اختالف
۱۹۵۳ .) 

افتاده« برای رسیدن به دنیای ثروتمند. برای وقوع این امر، برای ها ساده بود: کمک به کشورهای »عقب اصلی در طول این سال ایده  
گذاری هستند تا از ( کشورهای فقیر نیازمند یک »فشار بزرگ« در سرمایه۱۹۵۳( و راگنار نورکس )۱۹۴۳ن )رودا-روزنشتاین عقیده  مثال به

رودان و نورکس هر -طور همزمان توسعه یابند. روزنشتاینها بهمنده شوند و در تمام بخشهای مقیاس و همچنین »رشد متوازن« بهرهصرفه 
کردند. نگرانی رو از توسعه بازار داخلی حمایت میم »نسبت به صادرات بدبین« بودند و از ایندو در نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی دو

کبالد ۱۹۵۵، 1شدن )چنریادی بلندمدت بود. رشد باید از طریق صنعتیمهم، رشد اقتص ( تقویت ۲۰۱۰، 2( و توسازی گسترده جامعه )ا 
 (. ۱۹۸۲داشت )هیرشمن، شد، که »اثر انضباطی« نیز میمی

متفاوت انجام  هایگونهجا وجود داشت، اما در کشورهای مختلف به تقریبًا در همه  ۱۹۵۰و  ۱۹۴۰های شدن در دهه ؤیای صنعتی ر
، با شروع ۱۹۴۹(. چین پس از انقالب سال ۱۹۲۰سن، -شروع شده بود )یات 3سن-شدن با سان یاتگرفت. در چین، سنت صنعتی می

، ۱۹۴۷شدن در پیش گرفت. هند نیز پس از استقالل در سال ، مجددًا راهبرد جدیدی برای صنعتی(۱۹۵۷-۱۹۵۳اول ) ساله  برنامه پنج
هند« را   مجدد»ساخت  برنامه  معروف به »طرح بمبئی« دو سال قبل، چیزی جز    کار گرفت. در واقع، برنامه  ن مشابهی را بهشدراهبرد صنعتی

توریکو نیز ر (. پو۱۹۴۴، 4ساله بود )تاکورداس شدن طی سه برنامه پنجند از طریق صنعتیکردن درآمد سرانه هبرابرکرد. هدف، دودنبال نمی
، 6در پیش گرفت )مالدونادو 5استرپ«با عنوان »عملیات بوت ۱۹۴۰دهه آمیزی را در شدن موفقیت ح صنعتیمثال دیگری است که طر

۱۹۹۷ .) 
سیاست توسعه ایجاد کرد   را برای مطالعه و مشاوره به اعضا درباره  کمیسیون فرعی توسعه اقتصادی    ۱۹۴۶سازمان ملل متحد در سال  
بود؛ مجموعه بزرگی از اصالحات که در اواسط دهه  7یکرد کینزی مبتنی بر تجربه »نیو دیل«شدن بود. روکه تمرکز آن بر سیاست صنعتی

ای و ظار این بود که با ایجاد شغل در بخش تولید کارخانهدر ایاالت متحده برای کمک به خروج کشور از رکود بزرگ به اجرا درآمد. انت ۱۹۳۰
 بد. وری نیروی کار بهبود یاکاهش بیکاری پنهان، بهره
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   گراصنعت . غلبه اعتقاد به تجارت بر مکتب ۴-۱-۳
بودن سرمایه در کشورهای در حال به دلیل موفقیت طرح مارشال، رواج نظریه اقتصادی نئوکالسیک و محدود  گراصنعت مکتب فکری 

 متمرکز شد.سوی توسعه بهعنوان متغیر اصلی مفقوده برای جهش توسعه عمر کوتاهی داشت. در عوض، دیدگاه رایج بر سرمایه به

 شدن. طرح مارشال و فشار برای صنعتی ۱کادر 

ارائه دادند. طرح زده در مورد بازسازی آلمان جنگ  پس از جنگ جهانی دوم، طرح مورگنتا و طرح مارشال دو دیدگاه کاماًل متفاوت
 الشعاع مالحظات دیگری قرار گرفت. تحت -ی بودو که ناشی از نیاز به تولید رفاه در اروپا و مهار نفوذ شور -مارشال 

(.  ۱۹۴۵طبق طرح مورگنتا قرار بود آلمان از حالت صنعتی خارج شده و تبدیل به یک کشور کشاورزی و دامداری شود )مورگنتا، 
 در هاروارد صادر کرد، ناگهان طرح مورگنتا متوقف شد.  ۱۹۴۷اعالمیه خود را در سال  رشالوقتی که جورج ما

»سال  ۳۰طرح مارشال یک چرخش کامل در سیاست خارجی ایاالت متحده بود. این طرح تبدیل شد به عنصری مهم در 
 اینکه طرحی برای بازسازی بود نه توسعه  رغم شکوهمند« توسعه اقتصادی که قرار بود دنبال شود. عالوه بر این، طرح مارشال علی

  گذاشت.عیار، در هسته درونی خود بر تفکر توسعه تأثیر میتمام
پشت تصویب طرح مارشال، مالحظات اقتصادی، بشردوستانه و سیاسی وجود دارد. این طرح، برخالف طرح مورگنتا، پذیرفت که  

زدایی مورگنتا غذای مورد نیاز مردمش را تأمین کند. عالوه بر این، طرح صنعتعتی  یک کشور صن  تواند به اندازه  یک ملت کشاورزی نمی
شد نه در بخش شرقی که تحت کنترل روسیه بود.  فقط در مناطق تحت اشغال بریتانیا، فرانسه و ایاالت متحده در آلمان غربی اجرا می 

مند از لحاظ سیاسی خطرناک بود. در کشورهای بهرهلقوه و به ر باطومتفقین در این مورد متوجه فقر شدید در آلمان غربی شدند که به
داد که وری به آنها این امکان را میشدن و بهرهیافت که صنعتی طرح مارشال، تجارت آزاد متوقف شد. این کار باید تا زمانی ادامه می

بت بپردازند. نیروهای مسلط جهانی پس از جنگ رقا تنها در کشاورزی و مواد خام بلکه در محصوالت صنعتی در بازارهای جهانی بهنه
 دانستند. شدن را کلید ثروت میبه اتفاق آرا صنعتی -(OECD)و عاقبت  OEECدر ابتدا -جهانی دوم 

  میراث طرح مارشال، و موفقیت قابل درک آن، برای تفکر توسعه سه جنبه داشت:
 آن کشورهایی بهترین حالت است و باید صورت بگیرد که سطوح بین این مفهوم که تجارت- تجارت متقارن  ایده  بر نخست،  •

  تأیید کرد، چرا که بسیاری از کشورهای اروپایی در سطوح مشابهی از توسعه قرار داشتند. -توسعه مشابهی دارند
ایع نورسته در برابر صنمثابه یک بلوک اقتصادی به جلو حرکت کرد، از گونه که ایاالت متحده اصرار داشت اروپا بهدوم، همان •

نیای گات و سازمان تجارت جهانی -تجارت محافظت کرد و به آنها امکان رشد و بلوغ داد. در واقع، این منشور هاوانا 
(WTO)-  شدن و سطح معینی از بیکاری را داشت این منشوربود که طرح مارشال را عملیاتی کرد. اگر کشوری طرح صنعتی 

 داد. ن میآ گرایی را بهاجازه حمایت
 سوم، مبالغ سرمایه زیادی که به اروپا انتقال یافت نشان داد که سرمایه باید بخشی از معادله توسعه باشد. این میراث نهایی  •

 داد.سوی مفاهیم نئوکالسیکی سوق میتفکر توسعه را تحت سلطه خود قرار داده و عمیقًا آن را به



 

 

کند که »دیدگاه توانست به وقوع توسعه کمک کند. جوزف شومپیتر این باور را چنین تشبیه میشد که میای تلقی میتجارت ابزار اصلی
روپا ازسازی ا، ب۱۹۵۰ (. در پایان دهه  ۴۶۸: ۱۹۵۴راند« )شومپیتر، داری را پیش میتنهایی موتور سرمایهمبتذل این است که سرمایه به

عنوان یک مدیر سرمایه، کسانی که برای تشکیل سازمانی جدید با اختیارات به  OEECآمد. با اتمام نقش  آمیز مینظر موفقیت تکمیل شد و به 
 کردند موفق به قبوالندن دیدگاه خود شدند.جدید استدالل می

دازهای انه بود. کشورهای فقیر  دارای سرمایه اندک باید از پسنگاه نئوکالسیک، مشکل اصلی توسعه عمدتًا انباشت سرمای از دریچه  
کردند. فشار علیه کمونیسم که را ایجاد می بیرونیگرفتند یا اینکه از طریق تجارت خارجی مازاد حساب کشورهای در حال توسعه قرض می

 سی در آن داشت عنصری مهم بود.طرح مارشال نیز نقشی اسا
ز تر بود سوی رویکرد علمیدر ابتدا راهنمای اقتصاد نئوکالسیک برای حرکت به  -تأسیس شد  ۱۹۳۰  ی که در دههاتاق فکر -  1بنیاد کول 

در آن معادالت  شد کهعنوان علم کاملی تلقی میصورت تمرکز در جهت تعادل عمومی اثر گذاشت. اقتصاد بهو سرانجام بر تفکر توسعه به 
( چندین شرط را مشخص کردند که ۱۹۵۴)  2، َارو و دبرو۱۹۵۰  دارند. برای مثال در اواسط دهه  شدن هستند و کشورها امکان رشد قابل حل

 شد.ل تبدیکلی به ستون اصلی رشته علمی اقتصاد طوربایست برآورده شوند تا بازارها نتایج کارآمدی داشته باشند؛ و این کار آنها بهمی
رودان و  -عصر روزنشتاینمکه ه-شدند. روستو دستیابی به رشد سریع ایجاد میراهبردهای مختلف توسعه با تفکر جذب سرمایه برای 

پنج مرحله را برای رشد اقتصادی معرفی کرد. این مراحل، انباشت سرمایه را در درون خود داشتند، چرا که مبتنی بر تجربه  -نورکس بود
 شورهای صنعتی پیشین بود. شده از کدرک 

سوی بلوغ؛ و مصرف انبوه )روستو، های جهش؛ جهش؛ حرکت بهشرط یشز: جامعه سنتی؛ دستیابی به پاین پنج مرحله عبارت بودند ا
مورد نیاز استدالل  4پذیرهای بزرگ در تأمین سرمایه نوآفرینی ریسکها و بانکتر دولت ( در مورد نقش فعال۱۹۶۲) 3(. گرشنکرون۱۹۶۰

کند. بی به باالترین میزان رشد حمایت میانداز بهینه با هدف دستیادومار از نرخ پس-رودها، مدل نئوکالسیکی ها. در راستای این دیدگاهکرد
ماهنگی جریان منابع و ریزی نقش دولت را هکه مکتب برنامهدهد، چنانتفکر، دولت را در خط مقدم و قلبگاه قرار می حال، این شیوه  اینبا

 دانست. تأمین مالی می
مانند عوامل اجتماعی -  به عوامل جدیدتوجهداشت. در مورد اینکه چنین نظامی باو مرکز این دیدگاه وجود    سرمایه مالی در در صف اول

(. در واقع مدل رشد تأثیرگذار ۲۰۰۴،  5نقش سرمایه کمتر فکر شده بود )رانیس  توانست تغییر کند و یا حتی درباره  چگونه می  -محیطیو زیست
توانست در هر جا بدون زا در نظر گرفته شده بود؛ به این معنا که میفناوری برون حال،اینجسته کرد. بانقش مهم فناوری را بر  6سولو -سوان

 توجه به نهادها، فرهنگ، ظرفیت یا مکان وفق داده شود.
واند کمبود تای شد. اعتقاد بر این بود که سرمایه خارجی میهای توسعه منطقه بانک نقش غالب سرمایه منجر به ظهور کمک توسعه و  

کنندگان عنوان تأمینها بهاعث ایجاد کمک توسعه شد. اهداکنندگان کمک سرمایه داخلی را جبران کند. این دیدگاهی بود که سرانجام ب
 های چندجانبه کار کنند.سازمانبادادند که ملی ترجیح میهای کمک شدند، و بسیاری از سازمانسرمایه مورد نیاز تلقی می
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 2وجود آمدند؛ بانک توسعه افریقابه۱۹۵۹( در سال IADB) 1با آغاز به کار بانک توسعه بین آمریکاییای عه منطقه های توسبانک
(AFDBو بانک توسعه آسیا )3 (ADBبعد از آن بانک و به ) د. عالوه بر این، انجمن توسعه شکل گرفتن ۱۹۶۶و  ۱۹۶۴ترتیب در سال

ها و المللی بازسازی و توسعه، وام های بانک بینمد تا عالوه بر واموجود آبانک جهانی به در گروه ۱۹۶۰( در سال IDA) 4المللیبین
 های مالی اعطایی را در اختیار فقیرترین کشورها قرار دهد. کمک 

ریکای رح مارشال و پس از انقالب کوبا، برنامه کمک اقتصادی بزرگی را برای امبه موفقیت طتوجه، با۱۹۶۱ایاالت متحده در سال 
میلیون دالر را اغلب همراه با کمک فنی پیشنهاد  ۲۰هایی بیش از به راه انداخت. این برنامه وام 5التین با عنوان »اتحاد برای پیشرفت«

های فنی سازمان ملل متحد را را تأسیس کرد تا دامنه برنامه کمک  صندوق ویژه ای ۱۹۵۸داد. در واقع، سازمان ملل متحد در سال می
 دهد.  گسترش

 OECDتا  OEECاز . ۴-۱-۴

این   ۱۹۶۰( پایان یافت. در سال  OEECهنگامی که اروپای پس از جنگ در مسیر رشد قرار گرفت، نقش سازمان همکاری اقتصادی اروپا )
ت. اختار یاف( تجدید سOECDتر با عنوان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )گذاری در قالبی جهانیسیاستگرفتن بحث  نظرسازمان با در

گذاری بین اعضای سیاست گو درباره  وگذاری دانش و گفت عنوان بستری مستقل جهت به اشتراک به OECDیک سال بعد مرکز توسعه 
OECD برابر یا یکدیگر تعامل کنند. سرانجام، و در  یشورها این امکان داده شد تا با موقعیتو کشورهای غیرعضو ایجاد شد. با این کار به ک

( DAG)  6گسترش یافت و اختیار قاطعی به گروه کمک توسعه   OECDتوسعه،    های توسعه و افزایش کمک و همکاریتای ایجاد بانک راس
( DAC)  7به کمیته کمک توسعه   ۱۹۶۱ها بود در سال  ان کمک ترین اهداکنندگکه مجمعی برای بزرگ  DAGواگذار کرد.    OEECمتعلق به  

ها به کشورهای های دقیق و قابل مقایسه در مورد جریان کمک دستیابی به گزارش داده  DAG/DACی ایجاد  اصلی برا  تغییر نام داد. انگیزه  
 در حال توسعه بود. 

هایی را دنبال کنند که ممکن وادار کرد تا راهبردها و سیاستگذاران و متفکران دانشگاهی را جو برای رشد اقتصادی، سیاستو جست
اجتماعی وخیم   ر را در اسرع وقت افزایش دهد. این امر به قیمت آسیب به محیط زیست، نابرابری و پیامدهایبود تولید ناخالص داخلی کشو

 محیطی در معادله رشد در نظر گرفته نشده بود.بود. نامالیمات اجتماعی و زیست
کردند که با تمرکز بر بخش عرضه، رض میها در همه جوامعی که به سرمایه جهت رشد نیاز داشتند، لزومًا اشتباه نبودند، ولی فمدل  این

سازی کردند که گویی همه کشورها  ای سادهگونهعالوه، آنها سازوکار را بهرد. به های اقتصادی از این رشد منفعت خواهند بسایر بخش
کردند که ها تصور مین مدلو نیازهای یکسان دارند. همچنین ای هابرخورداریکنند، و تاریخچه، پیوندهای اجتماعی، مینحو عمل یکبه

 عد از توسعه است. ، به این شیوه، پایدار خواهد بود. اما روز به روز بیشتر مشخص شد که دستاوردهای اقتصادی تنها یک ب  فرآیندیچنین 
 (۱۹۶۰ )دهه. تحول ساختاری ۴-۲

بودن تر از صرف منبع سرمایهه دولت باید نقشی بزرگ ، جامعه توسعه بیش از پیش بر این باور بود ک۱۹۷۰و اوایل دهه    ۱۹۶۰در سرتاسر دهه  
 توسعه بار دیگر تغییر جهت داد. داشته باشد. در نتیجه اقتصاد 
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شان کرد که پیشرفت در توسعه تاکنون کافی نبوده است، شور را دهه توسعه اعالم کرد و خاطرن ۱۹۶۰وقتی سازمان ملل متحد دهه 
عنوان ابزار تأمین اشتغال برای بیکاری پنهان در کشاورزی مطرح شد. این منبع شدن دوباره بهو اشتیاق به تفکر توسعه برگشت. صنعتی

خود نوبهشد که آن نیز بهدهای باالتر تلقی میعنوان محرک درآمای بههای مقیاس در تولید کارخانهزایش تولید سرانه به دلیل صرفه اف
 آورد: این یعنی یک دور فاضل. فراهم میای داخلی تقاضای بیشتر را برای تولید کارخانه

، سازمان ملل متحد کنفرانس  ۱۹۶۴رشد قابل توجه در تأمین مالی نظام توسعه سازمان ملل متحد نیز بود. در سال  دوره   ۱۹۶۰ دهه  
شده محلی در قلب ولیدشدن و مفهوم »ارزش افزوده« برای مواد خام ت)آنکتاد( را ایجاد کرد. صنعتی  1ه سازمان ملل متحدتجارت و توسع

شدن کشورهای بالکان از طریق رشد متوازن مطرح  رودان در مورد صنعتی-روزنشتاینهای توسعه آنکتاد قرار داشد. مشکلی که ابتدا برنامه
بودند گرفته تا مستقل شده  ۱۹۵۰و غنا که در دهه  2ق اروپا که تازه مستقل شده بودند تکرار شد؛ از ایندوچاینابکرده بود در مستعمرات سا

های تخصصی ایجاد کرد تر دولت، آژانساستقالل یافتند. سازمان ملل متحد، منطبق با نقش وسیع ۱۹۷۵که در سال  موزامبیک و آنگوال
ر ( تبدیل شد و دUNDP)  3به برنامه توسعه سازمان ملل متحد  ۱۹۶۵که صندوق وٰیژه در سال  دند، چنانطور ویژه بر توسعه متمرکز بوکه به
 شدن، ایجاد شد.)یونیدو(، با تمرکز بر صنعتی 4مان توسعه صنعتی سازمان ملل متحدساز ۱۹۶۶سال 

توسعه اجتماعی وسیع دست نیافته بودند. عالوه بر این، تر رشد اقتصادی و نه های طوالنیبیشتر کشورهای در حال توسعه نه به دوره
مدت است، و مملو از اعتراضات سیاسی و ع و حاکمیت مستقل، پرریسک و طوالنیسوی َاشکال مدرن تولید، جوامثابت شد که گذار به

الل کرد که کمبود سرمایه نسبت به (. سطح فقر همچنان باال مانده بود. آلبرت هیرشمن استد ۱۹۶۸،  5ردالمداخالت نظامی خواهد بود )می
 (. ۱۹۶۳تری است )هیرشمن، مشکل کوچک  گیرد،یپذیر و ابتکار را مناتمام که جلوی نوآفرینی ریسک  های توسعه  برنامه

نند بازده یا سنتی )ماهای کمجایی نیروی کار و منابع از بخشویژه بر جابهسیاست توسعه بیش از پیش بر تحول ساختاری اقتصادی به
حال توسعه و همچنین   سازی کشورهای درهای صنعتی( متمرکز شد. سیاست بر مدرنتر )مانند بخشهای پیشرفته کشاورزی( به بخش

 عنوان عامل توانمندساز اصلی تأکید داشت. وجود دولت به
وسعه داشتند. برای مثال، در آوردهای مهمی برای نظریه و کاربست ت ( ره۱۹۷۰( و هریس و تودارو )۱۹۶۰(، چنری )۱۹۵۴) 6لوئیس

ماند تا یافتند. دستمزدها در سطح معیشت باقی میل میبازده به یک بخش با بازدهی باالتر انتقامدل لوئیس، کارگران از یک بخش کم
سرمایه از یافت. بازتخصیص نیروی کار و شد و دستمزدهای ذخیره افزایش میبازده کم میکارگران« در بخش کم  اینکه »ارتش ذخیره  

 جایی کمک کند. توانست به تسریع این جابهشد و دولت میکشاورزی به صنعت، موتور رشد تلقی می
کرد که در سرمایه ثابت تجسم یافته ، تفکر توسعه فناوری را چیزی تلقی می۱۹۶۰ نقش فناوری در توسعه نیز در حال تغییر بود. تا دهه  

نیاز رشد تغییر فناورانه پیش (.۱۹۹۵،  7تفاده آن در جنوب جهانی انتقال یافته است )اونسون و وستفال و صرفًا از نقطه ابداع خود به نقطه اس
شدند. دومار پشتیبانی می-زای سولو و هارودهای رشد برون لحاظ نظری توسط مدلهایی بودند که به دهشد نه بخشی از آن؛ اینها ایر میتصو

، توجهات به خود فرآیند ۱۹۷۰و اوایل دهه  ۱۹۶۰شدند. در اواخر دهه با فناوری منطبق میسپس بستر، سطوح مهارت و ظرفیت صنعتی 
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ها و ترتیبات هها، رویهایی متشکل از »انسانساختساخت فیزیکی به نظام دستمعطوف شد. نگاه به فناوری از یک چیز دست  انتقال فناورانه
 (. ۱۹۹۹، 1سازمانی« تغییر یافت )بل و آلبو 

نعتی در برابر های اقتصادی صکنندگان در نظامموضوعات اصلی بودند، اما تولید  بخشی ازتجارت و مزیت نسبی همچنان در این دوره  
کردند. آنها از رقابت در های اقتصادی در حال توسعه مقاومت مییت نسبی در نظامشدن و مزسوی صنعتیراهبرد انتقال تمرکز مجدد به

رجی های خانها نگران فشار کسریآترسیدند. همچنین  شده با دستمزد پایین در کشورهای در حال توسعه می ای تولیدخانهتولید کاالهای کار 
 شد.خود بودند که موجب تراز تجاری منفی می های ارز کشورهایبر نرخ

در بخش صنعت شروع به   گذاران صرفاً های دیگر تمام شد. سیاستتأکید بر تحول ساختاری و توسعه صنعتی به زیان بخش 
وندها و ارتباطات کشاورزی برای رشد اقتصادی مهم رسید پینظر میگذاری کردند، و کشاورزی را نادیده گرفتند، چرا که تا آن زمان به سرمایه

یند توسعه نیز کافی بخشی مؤثر نبوده و برای شروع فرآحور به شکل رضایتمهای عظیم و نه تحول ساختاری دولتنیستند. نه انتقال سرمایه
 نبودند. 

 (۱۹۷۰ . استقالل بیشتر در کشورهای در حال توسعه )دهه۴-۳

توسعه« وجود داشت، بسیاری از منتقدان برای مقابله با  تنوع بیشتری یافت. با ناامیدی که نسبت به »دهه   کر توسعهتف ۱۹۶۰ در اواخر دهه  
جنوب طرفداری کردند. در -کردند، بیشتر از راهبردهای جنوبآنچه شرایط غیرمنصفانه تجارت برای کشورهای در حال توسعه تلقی می

 کرد.   وع به توجه به مسئله فقر عمومی و تمرکز بر نیازهای اساسیهمان زمان جریان اصلی تفکر توسعه شر 
 گرایانه برای مقابله با شرایط نامطلوب رابطه مبادله  اقدامات حمایت پیشنهاد . ۴-۳-۱

 -و بعدها »مکتب وابستگی«-( ECLA -2منتقدان اهل امریکای التین )کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای امریکای التین
(. آنها همچنین سخت معتقد بودند که این نوع ۲۰۱۲،  3وسعه است )براکارنزره به ضرر جهان در حال تالملل همواد کردند که تجارت بینتأکی

(. این مکتب فکری، کشورهای در حال توسعه را از نظر بازار و سرمایه به ۱۹۶۶، 4نیافتگی و تداوم آن است )فرانک تجارت عامل توسعه 
نفع رسید رابطه مبادله به نظر میالملل مشهود بود، جایی که بهنویژه در تجارت بیدانست. این امر بهی پیشرفته وابسته میهای اقتصادنظام

 گرایانه آغاز شد.ای از روابط بسته برای کشورهای در حال توسعه و اقدامات حمایترو دورهکشورهای ثروتمند است. از این
-نگر، تجارت جنوباهبردهای توسعه درون بیشتر از ر  -اری قوی داشتنددهای ضد سرمایهز آنها گرایشکه برخی ا-در نتیجه، منتقدان 

های چندملیتی و بازتوریع قابل مالحظه از شمال به جنوب المللی جدید، ایجاد محدودیت بر دامنه فعالیت شرکت جنوب، نظم اقتصادی بین
 شود.یاًل با عنوان ساختارگرایی یاد مها معمو التین این نظریه (. از نسخه امریکای۱۹۷۹، 5طرفداری کردند )کاکس 

 متفکران توسعه متعارف بر فقر و نیازهای اساسی تمرکز . ۴-۳-۲
ریزی توسعه سازمان ملل متحد ایجاد شد و فهرستی ، کمیته برنامه۱۹۷۱تر مسئله فقر کرد. در سال تفکر توسعه نیز شروع به بررسی دقیق 

اساس ترکیبی از تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم تولید ( را تصویب کرد. این فهرست بر LDCsیافته )ی کمتر توسعهرسمی از کشورها
های اقدام ای در کل تولید ناخالص داخلی و نرخ باسوادی بزرگساالن تهیه شده بود. کشورهای موجود در این فهرست از برنامهکارخانه

 مند می شدند.کرد بهرهن میای که سازمان ملل متحد تعییویژه
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توسعه ناامیدکننده« واکنش نشان داد و منابع بیشتری را معطوف حل معضل فقر عمومی   به »دهه    ( نسبتODA)  1کمک رسمی توسعه 
یز به این نیاز به کاهش فقر را برجسته کرد و اولین گزارش توسعه جهانی ن  -رئیس بانک جهانی-2، رابرت مک نامارا۱۹۷۰  کرد. در اوایل دهه  

های خرد جهت های کمک داشت، و تأمین مالی بیشتر برنامهن امر تأثیر عمیقی بر برنامه(. ای۱۹۹۷،  3موضوع پرداخت )کاپور، لوئیس و وب
 برآوردن نیازهای اساسی افراد در زمینه بهداشت، آموزش، آب سالم و دفع بهداشتی فاضالب آغاز شد.

ورزان و مؤسسات اقتصادی تالش شد اما با حمایت از کشا  های امنیتی شکل گرفت،دلیل نگرانی  اگرچه زمینه این تغییر تا حدودی به
شدن و نوسازی کاماًل ها برای صنعتی (. هرچند تالش۱۹۷۴تا به الگوی جدیدی از رشد یعنی »رشد همراه با عدالت« کمک شود )چنری، 

المللی کار، نراستای تحقق نیازهای اساسی را پیشنهاد دادند )سازمان بیتری را در گیری سیاست اجتماعی قویرها نشد، منتقدان جهت 
 ن شروع به دفاع از تمرکز بیشتر بر توسعه انسانی در راهبردهای توسعه ملی کرد. سبود که آمارتیا  ۱۹۷۰(. در دهه  ۱۹۷۶

، ۱۹۷۰وجود آمد. در سال کمک به  تری در زمینهادامه یافت، و تعهدات مشخص  ۱۹۷۰مشارکت دولت در راهبرهای توسعه در دهه 
المللی های بیندرصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک  ۷/۰ای را تصویب کرده و هدف متحد قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل 

زمینه ه پسشدن بکه صنعتیحالیمعطوف شد در -فقر-سمت پرداختن به عالئم توسعه گرفتن این هدف، گرایش بهنظرتعیین کرد. با در
 رفت. 

( منابع مالی جدیدی دریافت کردند.  UNDP( و برنامه توسعه سازمان ملل متحد ) IDAی )المللدر طول این دهه، انجمن توسعه بین
نگر نگر و برونمحور، و همچنین راهبردهای توسعه درونهمانند فاز قبلی، در اینجا هم در مورد نقش مناسبت مداخله دولت و توسعه بازار

 (. ۱۹۹۰، 4حث هایی وجود داشت )کروگرب
واسطه وجود آورد. اولین مورد، تغییر تمرکز تدریجی از ایجاد اشتغال بهدو روند مهم را در تفکر توسعه به افزایش مشارکت دولت 

م، تغییر جهت از ابزار های توسعه مبتنی بر تأمین مالی خارجی بود. مورد دوسمت کمک شد بهشدن که با منابع داخلی تأمین مالی میصنعتی
 د بود.سوی اهداف و مصرف به جای تولیبه
 کشورهای در حال توسعه   دررابطه مبادله  نفتی و تقاضا برای بهبود. بحران ۴-۳-۳

ای از پیشنهادات المللی جدید شد. این نظم مجموعه و ظهور مکتب وابستگی منجر به پیشنهاد نظم اقتصادی بین ۱۹۷۳بحران نفتی سال  
زنی ضعیف کشورهای در حال توسعه اساس فرض افزایش قیمت کاالها و موقعیت چانهای بهبود رابطه مبادله کشورهای در حال توسعه بر  بر 

 بود.
المللی کار گزارش »اشتغال، رشد و نیازهای اساسی: یک مسئله جهانی« را منتشر کرد. این گزارش ، سازمان بین۱۹۷۶در سال 

ن نیازهای اساسی کل جمعیت یک کشور تدوین شده بود. داد که با هدف تأمی( را پیشنهاد میNEDS) 5ی ملیراهبردهای توسعه اقتصاد
صورت اطمینان از درآمد کافی برای خرید خوراک، سرپناه، پوشاک و سایر ملزومات اساسی همراه با »راهبردهای توسعه اقتصادی ملی« به

ب تعریف شده بود. این امر ی، بهداشت، آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضالتدارک خدمات ضروری برای تضمین آمزوش مقدمات 
 )کاهش عالئم فقر( بود.  6سمت اقتصاد تسکینیدیگری از تغییر مسیر از اقتصاد توسعه )پرداختن به علل فقر( به نشانه  
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 های مالی و بدهی  بحران . فریادهای تعدیل ساختاری در نتیجه  ۴-۳-۴
، بسیاری ۱۹۷۰  های بدهی در امریکای التین سبب ایجاد دور جدیدی از تفکر توسعه شد. تا اواخر دهه  و بحران  OECDی در  های مالبحران 

المللی را انباشت کرده بودند و در آستانه سقوط مالی قرار داشتند )صندوق های داخلی و بینها در جهان  در حال توسعه بدهیاز دولت 
 کرد.اوضاع را بدتر می -مانند آرژانتین، بولیوی و برزیل-ر برخی کشورها َبرتورم د(. اَ ۱۹۸۰الملی پول، بین

المللی با ابزارهای جدید برای »تثبیت و تعدیل« وارد عمل شدند و منابع المللی، نهادهای مالی بیندهندگان خصوصی بینرفتن وامبا کنار
خواسته شد تا ایجاد بدهی داخلی را کاهش دهند و تحکیم مالی را تضمین ها دولت  مالی جدیدی را برای توسعه فراهم آوردند. در مقابل از

صورت »تجدید به-( بدهکار  SOEs)  1کنند؛ این کار عمدتًا از طریق کاهش مخارج و اشتغال دولتی و با حل مسئله مؤسسات اقتصادی دولتی
 . رفتگصورت می -سازی کامل یا هر دو روشساختار« آنها یا خصوصی

شکلی متناقض، برای مدیریت مالی و سایر اصالحات سیاست عمومی دولت بود، به تعدیل که هدفشان کاهش اندازه   هاینامهر ب
نظر های تعدیل بر فقر وجود دارد. بهتأثیر برنامه های زیادی درباره  (. بحث ۱۹۸۳نیازمند مدیریت دولتی شایسته نیز بودند )بانک جهانی، 

تر حاکمیتی بستگی دارد وٰیژه عملکرد بخش عمومی، و مسائل گستردهخیلی به شرایط خاص کشور، به  هاسیاست رسد که اثرات اینمی
)یونیسف( بر لزوم یک سیاست »تعدیل با جنبه انسانی«   3المللی اضطراری کودکان سازمان ملل متحد(. صندوق بین۱۹۹۹،  2)کالیر و گانینگ

های اجتماعی، المللی پول و بانک جهانی از طریق تورهای ایمنی و صندوق صندوق بین(. ۱۹۸۷، 4تأکید کرد )کورنیا، ژولی و استیوارت
 (. ۲۰۱۲، 5های اجتماعی تعدیل طراحی کردند )بوگتونهای خاصی را برای کاهش هزینهبرنامه

 (۲۰۰۰تا  ۱۹۸۰ های . ثبات اقتصاد کالن: اجماع واشنگتن )دهه۴-۴

آمد و بدهی انباشته الشعاع بحران نفت بود. دالرهای نفتی دوباره به گردش درمیتحت  ۱۹۷۰متحده در دهه  توسعه سازمان ملل    دومین دهه  
ای طور بالقوه تولید کارخانهوجود آمد. در واکنش به این امر، بازار کاالها باز شد و به دنبال آن شکنندگی مالی و بحران مالی بهشد، و به می

توسعه یک حرکت بنیادی با عنوان اجماع واشنگتن   (. در جامعه  ۲۰۱۶،  6د )پالما و استیگلیتزفقیر را از بین بر   بسیاری از کشورهای  داخلی در
های نئوکالسیک تغییر یافت و با تجویزهای سیاستی از سوی (. راهبرد جریان اصلی توسعه مبتنی بر آموزه۱۹۹۰آغاز شده بود )ویلیامسون،  

 را مشاهده کنید(.  ۲ر گتن هماهنگ شد )کادای مستقر در واشنهنهادهای توسع
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تر و ثبات اقتصاد کالن بیشتر، مسیر توسعه را از تمرکز بر نیازهای اساسی دور کرد. این دیدگاه دولت کوچک  اجماع واشنگتن درباره  
 ( وجود داشت.MDGs) 1کم تا زمان اهداف توسعه هزارهدست

، یک جنبش  ۱۹۸۰ صر با پایان آن متفاوت بود. در دهه  یی زیادی وجود دارد، و آغاز این عجاهای جابهاجماع واشنگتن جریان در دوره  
تری به دولت و بازارها حوش زمان فروپاشی دیوار برلین، نگاه متعادلوبینی مفرط به بازار وجود داشت. حول سوی بازارها و خوشبنیادی به

رها در کل این دوره غالب بود، و تا زمان بحران مالی تن بر توسعه و اتکای آنها بر بازاحال، نقش نهادهای مستقر در واشنگ هرشکل گرفت. به 
عنوان یک کاتالیزور مهم برای توسعه دوباره مطرح ، فناوری نیز به۱۹۹۰ این نهادها همچنان اثرگذاری خود را داشتند. در دهه   ۲۰۰۸سال 
 شد.

 از دستور کار دن نیازهای اساسی ش. خارج۴-۴-۱
های اقتصادی لیبرال به این شرایط واکنش های ریگان و تاچر با سیاستیافته بود، و دولتشاهد رکود و تورم در کشورهای توسعه  ۱۹۸۰  ه  ده

ع  -آمیز و سرسریاغلب با رویکردی شتاب-هایی در مورد کشورهای در حال توسعه نیز  نشان دادند. چنین سیاست های شد. نظریهمال میا 
 اد نئوکالسیک گرفت. دی عماًل محو شد و جای آن را اقتصتوسعه اقتصا

 

1. Millennium Development Goals 

 ن . راهبردهای پیشنهادی اجماع واشنگت۲کادر 
 مرحله اول: تثبیت اقتصادی

ویژه کاهش در اشتغال بخش عمومی، ها: کاهش چشمگیر در مخارج تکراری، بهای برای کنترل کسریریاضت بودجه .1
 گذاری. های سرمایهبرنامههای بخش اجتماعی و برنامه
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این دیدگاه که کمک توسعه باید نیازهای اساسی را هدف قرار دهد از دستور کار خارج شد. منتقدان مدیریت اقتصاد کالن کینزی را 
(. ۱۹۹۸و همکاران،    1وصیه کردند )دورنها و تقویت توسعه بخش خصوصی را تدانستند. آنها تقویت بازارهای رقابتی، اصالح قیمت ناکام می

گذاری و تولید های اقتصادی درست، مردم در جهان  در حال توسعه نیز عقالنی رفتار خواهند کرد و سرمایهتصور بر این بود که با مشوق
رهبری دولت به پایان راه  حل، و توسعه بهشد تا راهتلقی میافزایش خواهد یافت. دولت برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بیشتر مشکل 

 (. ۱۹۹۹دلمن، رسید )آ
که همگی -نگر و خودکفا محور و درونهای مکتب وابستگی را برطرف کردند. توسعه دولتهای مشابه، نگرانیمنتقدان با استداللی

سترده توسط مؤسسات اقتصادی نداشت. در عوض، منتقدان گرایش به صادرات گدیگر طرفداری    -(۲۰۰۹،  2)ادواردز  بودناکارآمد و پرهزینه  
های های آنها با اشاره به موفقیت تعدادی از نظامکردند. توصیهج منابع محلی و رفع شکاف در تجارت خارجی را توصیه میخصوصی برای بسی

لفی برای آن حال، در آن زمان جریان مخاهرجلب کرد. بهای را به خود اقتصادی جنوب شرق آسیا، در جامعه توسعه توجهات گسترده
کردن مجموعه بزرگی از تجربیات کشورها چنین اظهار داشتند: »احتمااًل ( با خالصه۱۹۸۶و همکاران )ها وجود نداشت. چنری استدالل 

عنوان موتور اصلی رشد ای بهکارخانهسوی صادرات تولیدات یک توالی ضروری از رشد مبتنی بر جایگزینی واردات و سپس تغییر جهت به 
صادی پیش از آنکه بتواند صادرات محصوالت صنعتی را پی بگیرد باید یک پایگاه صنعتی رسد که یک نظام اقتنظر میداشته دارد. بهوجود 

 وجود آورد«.های فنی را بهای از مهارتمطمئن و مجموعه
ار دادند که این اهداف تحقق  اجتماعی کنار گذاشته نشد. ولی منقدان هشد های سیاستها، کاهش فقر و دغدغهدر طول این سال

خوبی برطرف شوند. پرداختن به فقر و عدالت، و همچنین مدیریت دولتی نیز های اقتصادی کالن و خرد بهاینکه عدم توازن یابند مگرنمی
 (. ۹۹۲۱، 3های تعدیل ساختاری شد )موریسونتبدیل به موضوعات مورد بحث در وام

شروع به آزمایش   ۱۹۷۰  ن در اواخر دهه  یایزی را طی کردند. دولت چر شوروی مسیرهای متم، چین و اتحاد جماهیOECDدر خارج از  
 -شخصیت سیاسی مهم در داستان رشد چین-(. دنگ شیائوپینگ ۱۹۹۲، 4سازوکارهای بازار برای زمین و در بخش کشاورزی کرد )لین

کند مسیر حس میعبارت دیگر، این کشور در میان ناطمینانی کند«. به ها از رودخانه عبور میکردن سنگ اظهار داشت که چین »با حس
ریزی مرکزی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی به محور و برنامهدولت با قروپاشی توسعه   ۱۹۸۰ کند. دهه  آهستگی طی میخود را به

 پایان رسید.
مورد بررسی دقیق قرار گرفت.    دوجانبه و چندجانبههای توسعه  ،همکاریOECDتی در کشورهای عضو در پی اصالحات مدیریت دول

گیری عملکرد آژانس و اثربخشی  از همه( مستند کنند. اندازه  ترمهم های خود را با تمرکز بیشتری بررسی )و  ها خواسته شد که فعالیت از آژانس
 (. ۲۰۰۸، 5های توسعه تبدیل شد )رودمنک های استاندارد در مدیریت کمتوسعه به رویه

 افزایش اعتبار اجماع واشنگتن   و فروپاشی دیوار برلین. ۴-۴-۲
»پایان  ۱۹۸۹»بازار«، و در سال  عنوان پیروزی نهاییمشخص شد. سقوط کمونیستم به  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰با نگاه به گذشته، تضادهای بین 

 شد.( تلقی می۱۹۹۵، 6ملی« )اومائه( و »پایان دولت ۱۹۹۲تاریخ« )فوکویاما، 
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، بیشتر کشورهای در حال ۱۹۹۰در تفکر توسعه برای مدتی طوالنی ادامه داشت. در واقع، از ابتدای دهه الیسم بازار استیالی لیبر 
را تجربه کردند.  -تیکسوی دموکراسوی بازار محور و از توسعه مستبدانه بهمحور به از توسعه دولتحرکت یعنی -توسعه »لیبرالیسم دوگانه« 
(، تحوالت در اروپای مرکزی و شرقی و موفقیت مداوم توسعه در جنوب شرق SAPs) 1های تعدیل ساختاریامهعالوه بر این، مدیریت برن

 کنند.آسیا نشان داد که دولت و نهادهای آن نقش مهمی در تقویت بازارها ایفا می
(.  ۱۹۹۷یافته است )بانک جهانی، های مکمل آنها، تکامل ، اکنون با تأکید بر نقشهای جدید در مورد نقش دولت ها و بازارهابحث 

بهبود مدیریت دولت و کیفیت »حکمرانی« تبدیل به عناصر مهم تفکر توسعه شدند و مکتب اقتصاد نهادی جدید بیش از  »اصالح نهادها«،
 (. ۱۹۹۷های توسعه اهمیت یافت )بانک جهانی، پیش در پژوهش
از کشورها شروع به تفکر بیشتر در مورد مزایای   گسترش یافت. بسیاری  بسیار  ۱۹۹۰( در دهه  ICTری اطالعات و ارتباطات )نقش فناو 

زا برای نظام اقتصادی محلی تلقی حال درون عینعنوان نیروی محرکه رشد و درفناوری و دانش بهتر برای توسعه کردند. فناوری همچنان به
های کمک، شروع به توجه بیشتر با تمدید برنامه  نیز  است. سیاست  های نسبت به مقیاس فرآیندهریزها دارای بازدهن واسطه بروشد، که بهمی

ای انجامید. عالوه ای جدید و کاهش هزینه کاالهای تولید کارخانهبه تشویق و حمایت از تحقیق و توسعه کرد، و این امر به کاالهای سرمایه
 (. ۲۰۰۴رانیس، های جدید مهم شد )ها برای اتخاذ و انطباق فناوریبر این، اهمیت قابلیت

 تقویت تفکر توسعه و اقتصاد نهادی جدید  . ۴-۴-۳
تواند رویکرد تأثیرگذار ، یک مسیر جدید  قابل تشخیص در میان اقتصاد توسعه نئوکالسیک وجود داشت که عمومًا می1990 در اواخر دهه  

 ه است. تصاد توسعه داشتدر طول دهه گذشته تأثیر زیادی بر اق NIE( نامیده شود. NIE) 2اقتصاد نهادی جدید
، مسائل شکست اطالعات NIEدهد.  های بازار است را بسط میشکست  منزله  های اقتصاددانان راجع به آنچه بهاقتصاد نهادی جدید دیدگاه

 NIEمه پژوهشی های فزآینده نسبت به مقیاس و انحصارات اضافه کرد. برناها، بازدهریزهای مبادله را به مشکالت مربوط به برونو هزینه
امل این موارد است: حقوق مالکیت، انتخاب عمومی، تاریخ و شناخت اقتصادی کمی. گنجاندن این ابعاد جدید، برخالف دیدگاه نئولیبرال ش

از  یکی-گونه که داگالس نورث (. همان ۲۰۰۱، 3در مورد بازارهای کارآمد کامل، منجر به تصویری از بازارها با نواقص گسترده شد )فاین
کردن نظریه نهادها در اقتصاد است. توضیح داد، اقتصاد نهادی جدید: »تالشی در جهت وارد  -و برنده  جایزه نوبل  NIEپژوهشگران برجسته  

بر مبنای نظریه نئوکالسیک شکل  NIEهای پیشین برای براندازی یا جایگزینی نظریه نئوکالسیک، حال، برخالف بسیاری از تالشاینبا
دهد تا به این نظریه این امکان را بدهد که به طیف کاملی از مسائلی بپردازد که پیش یو نظریه نئوکالسیک را اصالح و گسترش م گیردمی

 (. ۱۹۹۸از این ورای بینش آن بودند« )نورث، 
عقالنیت ابزاری برد، ولی مفهوم مطلوبیت را زیر سؤال نمیشناختی یا فرض حداکثرسازی گرایی روشاقتصاد نهادی جدید، فرد

پردازد که عقالنیت انسان توسط عوامل مختلفی همچون  کند. عقالنیت محدود به این ایده مینفع عقالنیت محدود رد مینئوکالسیک را به
. این امر فضایی را برای توضیح وجود (۲۰۰۷، 4شود )کافمن»انفعال هیجانی، توانایی شناختی محدود و اطالعات ناقص« محدود می

آورد و وجود میکنند، به« خلق میبازاری سازماننها را، »درون و بین َاشکال بازاری و غیرارها و نهادهای اجتماعی توسط افرادی که آساخت
هبود عملکرد کارای بازارها نقشی دهد که در کاهش شکست بازار و در نتیجه ببه نهادها و عوامل غیر بازاری )یعنی اجتماعی( اجازه می

 (.۲۰۰۱فا کنند )فاین، کلیدی ای
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جایزه نوبل اقتصاد   2001است که در مورد توسعه کار کرده است. وی در سال    NIEپردازان  ترین نظریهجوزف استیگلیتز یکی از برجسته
نئولیبرالی که  برخالف این دیدگاه -افت کرد. این مطالعه مطالعه بر روی میزان عدم تقارن اطالعات در بازارها دری سببطور مشترک بهرا به

آگاهی کامل دارند و کارا هستندبازا اثبات کرد که بازارها در معرض نواقص گسترده هستند. یکی از پیامدهای این مطالعه این بود که  -رها 
، کارا باشد شودبرال و حتی نئوکالسیک مجاز دانسته میهای نئولیهایی بسیار بیشتر از آنچه از سوی تحلیلتواند در موقعیتاقدام دولت می

یافته درست باشد، در مورد کشورهای در حال توسعه بیشتر صادق (. اگر این موضوع برای کشورهای توسعه۱۹۸۶و استیگلیتز،  1)گرینوالد
ورهای در حال توسعه پرداخت. این دوره ، بیشتر به کش1997شدن به اقتصاددان ارشد بانک جهانی در سال است. استیگلیتز پس از تبدیل

این  المللی پول و رویکرد »یک قاعده برای همه«بود. استیگلیتز به منتقد مشهور صندوق بین قًا چند ماه پیش از شروع بحران مالی آسیادقی
 صندوق تبدیل شد.

کند ورد انتقاد قرار داده است. وی استدالل می ( فشار نئولیبرال برای »انفجار بزرگ« آزادسازی بازار سرمایه را م2002استیگلیتز )
بندی اصالحات، این راهبرد ممکن دهد. و بدون توجه به ترتیب و زمان زی، رشد اقتصادی را افزایش میساشواهد کمی وجود دارد که این آزاد

اقتصاددانان جریان اصلی بیشترین تردیدها کلی در میان  طوراست بیش از آنکه مفید باشد موجب خسارت شود. در واقع، این مورد است که به
کند که توسعه شرق  سازی تجاری اذعان می(. استیگلیتز در مورد آزاد۲۰۰۴، 2ود آورده است )برادوجسازی بازار سرمایه بهرا نسبت به آزاد

الملل به سوی تجارت بینرکت به کند که »حآسیا تا حدی نتیجه مداخله و گسترش دولت به جای بازار آزاد بود، اگرچه وی استدالل می 
(. همچنین وی ۲۰۰۲تر رشد کنند« )استیگلیتز، اند، سریعی که این کار را نکردهکشورها کمک کرده است تا نسبت به کشورهای بسیاری از

 . (۲۰۰۶کند )استیگلیتز، های نظارتی دولتی قوی تأکید میسازی نیست، هرچند بر لزوم رژیم کردن خصوصیمایل به رها
همچنین را ببینید(، و    ۳وند پیوند خورده است )کادر  شواشنگتن نامیده مییزها که اجماع پساای از تجواقتصاد نهادی جدید با مجموعه

های واشنگتن برخی از دشمنیو اجماع پسا NIE. اساسًا، ه استها و عالیق نظری نظریه جریان اصلی توسعه را گسترش داددغدغه
این، واژه »پسا« در وجودو مبارزه با فقر و بهبود رشد اقتصادی تمرکز کرد. با  نئولیبرالیسم با دولت را تعدیل کرد و بیشتر بر بخش اجتماعی

نکه جایگزین آن شده باشد. همچنین واشنگتن با اجماع واشنگتن است نه ایهای نظری و عملی اجماع پساپیوستگی دهنده  اینجا نشان
یعنی نهادهای - هاکمک اصلی تأمین کنندگانعه از سوی وست درستدهند کاربست شایان توجه است تا آنجا که برخی مباحث نشان می

 اجرا نشده است. -المللی و امثال آنمالی بین
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  بر انسان در فرآیند توسعه  مجدد تمرکز. ۴-۴-۴

به  ۱۹۹۵ل  یک گام به عقب برداشته است. منشور هاوانا تا حد گات تقلیل یافته بود، و سرانجام در سا  ۱۹۹۰شد که توسعه در دهه  تصور می
آمیز زدایی شتابآرامی جای خود را به تجارت آزاد و صنعت تجارت جهانی تبدیل شد. در ابتدا تحوالت مثبت در اقصی نقاط جهان بهسازمان 

 ه شدند. رفته در نظر گرفتدست های ازعنوان دهه تدریج بهبه  -ویژه در امریکای التینبه-های توسعه سازمان ملل متحد  داد. در نتیجه، دهه
نیز بحث در مورد ماهیت رابطه بین رشد جمعیت و توسعه اقتصادی دوباره مطرح شد. مسائل مربوط به بهداشت باروری،  ۱۹۹۰در دهه 

المللی جمعیت و  الملل را در کنفرانس بینریزی خانواده توجه زیاد جامعه سیاست بینمیر کودکان و مادران و برنامهوباروری، آموزش، مرگ 
 ره به خود جلب کرد. در قاه ۱۹۹۴ه سال توسع

 انسان اندازی کرد. این گزارش، راه ۱۹۹۰( را در سال HDR) 1عالوه بر این، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارش توسعه انسانی
نقد نشده ها که آن برنامه های تعدیل ساختاری اجماع واشنگتن را برجسته کرد. نکته مهم این بودتوسعه قرار داد و خطاهای برنامه محوررا 

ها مورد انتقاد گرفتند زیرا نتایج اجتماعی غیرقابل قبولی را به همراه داشتند بودند زیرا اصاًل برای توسعه مناسب نبودند. در عوض، این برنامه
 عنوان مبنای رشد توجهی نداشتند.محیطی و بازتوریع درآمد بهو به مسائل زیست

  

 

1. Human Development Report 

 واشنگتن اجماع پسا . ۳کادر 
ار و قابلیت اجرا برای ها در مورد شکست باز به نگرانیتوجهنئولیبرال به سیاست پولی و مالی، که باکارانه ادامه رویکرد محافظه  ▪

 .دهدسرعت و توالی آزادسازی بیشتر اهمیت میشرایط محلی به
شود. این امر باید به توسعه، موجب توجه بیشتری به شرایط خاص هر کشور می «برای همه قاعدهیک »کردن رویکردهای رها ▪

 ای شود.گرفتن تأثیرات جهانی و منطقه ظرنمنجر به تحلیل اجتماعی و اقتصادی بهتری در مورد شرایط محلی و همچنین در 
 های توسعه.ها و پروژه برنامه مالکیت دولتی گیرنده   ▪
معنای تدارک  به بوده وطور کلی شکل ضعیفی از دولت ل، و نه جانشین، بازارها؛ این نوع بهعنوان مکمگسترش نقش دولت به ▪

 است داریمی سرمایهیک دولت فعال حا-کار ودولتی محیط سیاستی مناسب برای کسب 
تحلیل بازارها ر به منجتواند تر نسبت به شکست بازار تا مکمل تمرکز نئولیبرال بر شکست دولت باشد. این امر مینگرانی بزرگ ▪

های نظارتی مناسب برای شرایط محلی پیش ویژه توسعه چارچوبهای اصالحی بهتوجه بیشتر به توالی برنامهو  قبل از خصوصی  
 زی شود.سااز آزاد

برآورده شوند کند که نیازهای محلی  تضمین می  که  عنوان یک تجویز سیاستی برای افزایش مشارکتزدایی بهتوجه بیشتر به تمرکز ▪
 و حکمرانی بهبود یابد.

 ها و تمرکز تحلیلی بر سرمایه اجتماعی.ریزی، طراحی و اجرای فعالیت گسترش مشارکت محلی در برنامه ▪
 کلی فقر. طورهای اجتماعی تعدیل و بهتوجه بیشتر به هزینه ▪
 تر به بهداشت و آموزش. گستردهیک رویکرد نسبتًا  ▪
 دولت و بازار است.  که فساد محصول شکست اقتصاد نهادی جدیدمبنای این دیدگاه به فساد بر  توجه تدوین مجدد ▪

 



 

 

 (۲۰۰۰)دهه محور هدف . توسعه ۴-۵
شدنی نوع جهانی  نسبت به( پیشگام انتقادات فزآینده  ۲۰۰۲و    ۱۹۹۸( و استیگلیتز )۱۹۹۷)  1،اقتصاددانانی مانند رودریک۱۹۹۰در اواخر دهه  

تا اهداف وادار کرد  های اخیر به آن پی برده شد، سازمان ملل متحد را  کرد شدند. با وجود این شرایط، مشکالتی که در دههکه دنیا تجربه می
 ادامه یافت.  ۲۰۱۵تصویب کند. این تغییر با اهداف توسعه پایدار فراگیرتر در سال  ۲۰۰۰وسعه هزاره را در سال ت

 محیطی و امنیت . پیشرفت انسانی، پایداری زیست 4-۵-1
انی، حقوق انسان نقش توسعه انساین مسائل بر  در بحبوحه تغییر هزاره، مسائل جدیدی به مبحث مداخله بیشتر )یا کمتر( دولت اضافه شد.  

برای مثال -(. سنجش پیشرفت انسانی و نه صرفًا توسعه اقتصادی  ۱۹۹۹ها«، و نگرانی در مورد »امنیت انسانی« متمرکز بود )سن،  و »آزادی 
ت.  یت بیشتری یافاهم-عه هزاره ( متعلق به برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا از طریق اهداف توسHDIاز طریق شاخص توسعه انسانی )

( و بهبود کیفیت زندگی نیز تأکید مجدد کرد. این موارد ۱۹۹۹)سن،  2های بشرها بر اهداف توسعه، یعنی گسترش دامنه آزادیاین بحث
اعتراض واقع عنوان مفاهیمی غربی مورد شد، هرچند که این موارد بههای سیاسی و مشارکت و حق بیان شهروندان نیز میشامل آزادی

   (.۱۹۹۵، 3دند )بالنتش
، ۱۹۹۷(. با امضای پروتکل کیوتو در سال ۲۰۰۲محیطی و پایداری در دستور توسعه قرار گرفتند )بانک جهانی، های زیستنگرانی

بر شکنندگی  به ایاالت متحده باعث تمرکز جدیدی ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱سرعت اهمیت یافتند. عالوه بر این، حمالت مسائل تغییر اقلیم به
 سازی به همراه داشت. های داخلی شد، و رویکردهای جدیدی را برای دولتجنگ ولت، خشونت و د
 اهداف توسعه هزاره معرفی تر با گرایانه . تفکر کل4-۵-2

ز طیف وسیعی  ای و چندبعدی برگرفته اچندرشتههای  تر دادهگرایانهتر بود. این رویکرد کلگرایانهنشانه آغاز تفکر توسعه کل   ۲۰۰۰اوایل دهه  
 گرفت تا به فراتر از رشد و تولید ناخالص داخلی توجه کند. کار مینفعان را به از ذی

های های مهم به نرخدر برخی عرصه ۲۰۱۵خواست که تا سال تعیین شد، از کشورها می ۲۰۰۰اهداف توسعه هزاره، که در سال 
و مادران و سرایت بیماری، و افزایش میر کودکان و دید، گرسنگی، مرگها شامل کاهش ققر شد. این عرصهمشخصی از پیشرفت دست یابن

نام در مدارس و دسترسی به آب و دفع بهداشتی فاضالب بودند. این موارد به نیازهای فقیرترین مردم جهان در فقیرترین کشورهای ثبت
 کرد.جهان توجه می

دیگر، این امر توجه را از افزایش درآمد   عبارتکاهش فقر« تغییر یافت. بهسوی »مرکز از توسعه اقتصادی بهطبق اهداف توسعه هزاره، ت
 سمت کاهش عالئم فقر سوق داد. شخصی افراد به

 نگری برای رسیدن تدریجی به اهداف  . پس۴-۵-۳
ین گره خورده بودند. این لحاظ زمانی معاف جزئی کمی و بهسوی کاهش فقر، عملی و ایدئولوژیک بود، زیرا اهداف کلی به اهدتغییر جهت به

ریزی کنند. فلسفه برنامه و طبق توافق قبلیتأمین مالی و اجرای اهداف را طی یک دوره  ه  توانستند نحوگذاران میعنا بود که سیاستبدان م
نگی دستیابی به ریزی برای چگوآینده، و برنامه نگری است، یعنی: تعیین اهداف دراصلی پشت اهداف توسعه هزاره بر اساس مفهوم پس

 (. ۲۰۱۵، 4ن )ساکس آنها طی گذر زما
 

1. Rodrik 

های انسانیِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تر در نظر گرفته شود که هدف آن دستیابی به آزادیعنوان یک فرآیند گستردهبهزم است که توسعه نظر آمارتیا سن ال. به2

( 1ابزاری شامل» )است. آزادی باید هدف و ابزار توسعه باشد، آزادی باید سازنده و ابزاری باشد. آزادی  -یعنی فقرا و تهیدستان-ذاتی برای محدودترین افراد 

 (.1۹۹۹( امنیت حفاظتی« است )سن، 5های شفاف و )( تضمین4های اجتماعی، )( فرصت۳( تسهیالت اقتصادی، )2های سیاسی، )آزادی
3. Blunt  

4. Sachs 



 

های علمی و کشورها این موضوع را روشن کرد تا به این درک برسند که به تغییر ها، رشتهنگری برای همه سطوح دولت، فرهنگ پس
تمرکز جهانی   بخشاهدافی بسیج کنند، و الهام   منابع را برای دستیابی به چنین  ها این امکان را داد تادر تفکر توسعه بپردازند. این امر به برنامه

ترین موفقیت جدید در مبارزه با فقر شدید شد. اگر تنها از این جنبه بنگریم، اهداف توسعه هزاره در واقع یک موفقیت بود. عالوه بر این، بزرگ 
ندوق های بزرگ مانند صبود که صندوق بهداشت رخ داد، و بر همین اساس در دستیابی به اهداف کلی در تحقق اهداف جزئی مربوط به

یدز، سل و ماالریا برای دستیابی به آن اهداف بسیج شدند.  جهانی مبارزه با ا 
  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۷بحران اقتصادی بروز  بینی با . پایان خوش ۴-۵-۴

 OECDحران در کشورهای عضو  . هرچند منشأ ب۲۰۰۸تا    ۲۰۰۷های  دوران اهداف توسعه هزاره همراه شد با بحران اقتصادی و مالی سال
شدن، بینی و اعتماد گسترده به منافع جهانیبود، پیامدهای شدیدی در کشورهای در حال توسعه داشت. این بحران به دو دهه خوش

 گرایی و حکمرانی جهانی پایان داد.چندجانبه
 شدن و مکاتب فکریهای ضد جهانیجنبش رغم انتقادات شدیدمستثی نبودند. علیالمللی از این قاعده همکاری و توسعه بین

رسید مطابق با اهداف نظر میتر از همه اینکه بهعملکرد خیلی خوبی داشت. مهم ۲۰۰۸پسااستعماری و پساتوسعه، توسعه داخلی تا سال 
 کرد. می در مسیر درستی حرکت -دست کم در سطح جهانی-توسعه هزاره، کاهش فقر 

معایب »بازارهای  بود. یک گفتمان عمومی درباره   OECDی عضو یریت بحران در کشورهاهای پس از آن مدسال  مشخصه  
 المللی و نقش دولت تأکید شد.شکل گرفت. مجددًا بر ترتیباب نظارتی ملی و بین -المللیویژه در تأمین مالی بینبه-بند« وقیدبی

. رشد داشت توسعه بر مباحث اثرات اندکی -کم در ابتدادست-یز انگ شکلی شگفتبه ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷های الحال بحران مالی ساینبا
 عنوان سنگ بنای توسعه و »کاربست توسعه  محیطی عمدتًا بهاقتصادی بازارمحور، توسعه اجتماعی، مشارکت سیاسی و یکپارچگی زیست

 از این قاعده مستثنی بودند. -دوبمناقشه  محلدر جامعه توسعه همچنان  که-. سیاست مالی و ادغام مالی دندخوب« باقی مان
های متفاوتی در مورد موفقیت آنها به پایان رسید؛ بسیاری از اهداف محقق نشد. منتقدان  با دیدگاه ۲۰۱۵اهداف توسعه هزاره در سال  

 صورتابتدا به روشی که ازمانند به اهداف توسعه هزاره وجود داشته است و این برای کردند که نگاهی بیش از حد سیلواستدالل می 
چیز بر چگونگی دستیابی به اهداف ریزی شده بود، کافی نیست. آنها بیش از حد کلی بودند، و بیش از هرایانه برنامهگر بخشی و کلچند

ت )ساکس،  دست یابد، کافی نیس yبتواند به هدف  xتوان و باید انجام داد تا کشور توسعه هزاره متمرکز بودند و این برای آنکه چه کاری می
۲۰۱۵ .) 

 . رویکرد جدید در اهداف توسعه پایدار  ۴-۵-۵
محور به تری را برای توسعه هدفگرایانه وسیعهای اهداف توسعه هزاره، رویکرد کل( در واکنش به کاستیSDGsاهداف توسعه پایدار )

  ۲۰۳۰ن ما: دستور کار  ساختن جهان »دگرگون تحت عنوا  ۲۰۳۰توسعه  کشور مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار    ۱۹۳ارمغان آورد.  
 کند.هدف مرتبط را مشخص می ۱۶۹هدف پایدار و  ۱۷تصویب کردند. این سند رئوس کلی  ۲۰۱۵برای توسعه پایدار« را در سپتامبر 

ن ن بدان معناست که اییدار تمرکز دارد. ایبر توسعه پا رویکرد جدیدکه اهداف توسعه هزاره بر کاهش فقر شدید متمرکز بودند، حالیدر
کنند. همچنین اهداف توسعه پایدار محیطی را ترویج میجانبه به توسعه اقتصادی، شمول اجتماعی و پایداری زیستاهداف دستیابی همه 

 شوند.نده دور میکندریافت-ترتیب از گفتمان دوقطبی اهداکنندهکنند که همه کشورها در حال توسعه هستند و بدیناذعان می



 

 

روند؛ و فقط برای کشورهای فقیر نیستند. ماهیت کار میف توسعه پایدار، برخالف اهداف توسعه هزاره، برای همه کشورها بهدااه
تر از اهداف توسعه هزاره نیز معنای وابستگی متقابل بین اهداف کلی و اهداف جزئی است. اهداف توسعه پایدار پیچیدهچندبخشی آنها به

 شوند.محیطی میهستند، چرا که موجب ترویج شمول اجتماعی و پایدار زیست تر از چالش کاهش فقرهستند؛ آنها گسترده
که به گزارش برانتلند مشهور شد ردیابی کرد. این  ۱۹۸۷توان در گزارش »آینده مشترک ما« در سال دستور کار توسعه پایدار را می  ایده  

طور جدی وارد محیطی را بهآینده مشترک ما« مسائل زیسته سیاسی رسمی کرد. »ی را وارد عرصه توسعمحیطهای زیستگزارش نگرانی
عنوان یک موضوع واحد بود. نعهد عمومی )و ارتباطات( در تفکر بحث در مورد محیط زیست و توسعه به ،دستور کار سیاسی کرد؛ هدف آن

 توسعه محوریت پیدا کرد. 
از یک کمپین مستقل برای انتقال اهداف توسعه پایدار جدید به  ۲۰۱۵، در ابتدای سال ه به گزارش برانتلندسازمان ملل متحد، با توج

نامیده شد، و تیمی از متخصصان ارتباطات برای هر هدف نمادهایی تهیه کردند.   1تر حمایت کرد. این کمپین »پروژه همه« مخاطبان گسترده
هایی برای انتقال اهداف ها و کنفرانس سپس کارگاه انی« کوتاه کردند، وار« را به »اهداف جههدف توسعه پاید ۱۷آنها همچنین عنوان »

 جهانی به مخاطبان جهانی برگزار کردند. 
حال، در سطح اینشده و تأثیر رویدادهای مهم بارها تغییر جهت داده است. باجریان اصلی تفکر توسعه بر اساس تجربه جهانی انباشته

تر است. عالوه بر این، کشورهای در حال توسعه این ناشی از تجربیات اختصاصی شود ون اصلی دور میها اغلب از جریایدهای، امنطقه 
آوری تجربیات خود در رابطه با توسعه و کشورهای ثروتمندتر کردند. بخش بعدی جزئیات مربوط به تغییر در راهبردهای توسعه شروع به جمع 

 .دهدو آسیا ارائه مییکای التین، افریقا را با نگاه ویژه به امر
 مثابه کاتالیزوری برای راهبردهای توسعه جایگزینای به. تجربه منطقه۵

ها وجود آمد. هرچند ممکن است پاردایمیافته و صنعتی به واسطه تجربیات در اقتصادهای توسعهترین َاشکال خود، به اقتصاد توسعه در ابتدایی
کلی غرب همگی در دهه طور، هند، اتحاد جماهیر شوروی و به شوند. چینی مختلفی تفسیر میهانظر آیند، اغلب به روش به شبیه به هم 

شدن و نوسازی را تحت کار گرفتند. آنها سرنوشت متفاوتی داشتند زیرا کشورهای مختلف تصور یکسانی از صنعتیپارادیم یکسانی را به  ۱۹۵۰
 به اجرا در آوردند. های اقتصادی مختلفنظام

. هر دو َاَبرقدرت فرآیند بودند ظاهرًا مانند به یکدیگرشدن در غرب و شرق های اولیه در مورد صنعتیاین است که ایده بل توجهنکته قا
های دولتی را بنگاه  ریزی دولتی و ایجادها و بازارهای مدرن بود، دیگری برنامهکه یکی طرفدار تقویت شرکت حالیمحور را برگزیدند. دردولت

ازی سریع کشاورزی سنتی را داشتند تا مؤسسات اقتصادی صنعتی مدرن رواج یابند و مواد خام را صادر داد. هر دو مدل انتظار نوسیترجیح م
و بازار داشتند  های متفاوتی در مورد بهترین ترکیب توسعه دولتهای اقتصاد در غرب دیدگاهان و دپارتمانبحال، جامعه پشتیاینکنند. با

 پس از جنگ تسلط آشکاری داشت.  که مفاهیم کینزیحالی(، در۱۹۹۹)آدلمن، 
ن اطمینان داد که انحصار دارند و همچنین کودهای ارزان گراصنعتریزان مرکزی داد و به هند قدرت سیاسی و اقتصادی را به برنامه

توانستند بر تولید زان میریریزی دقیق بود و برنامههوی، نظام اقتصادی تابع برنامداد. در اتحاد جماهیر شور را در اختیار کشاروزان قرار می 
تنوع و پیچیدگی که با فناوری اطالعات و ارتباطات دیجیتال رخ داد آن نظارت داشته باشند تا زمانی که تولید محصوالت نسبتًا کم شود. 

یر که بر اساس پذهای تولید انعطافود نظام(. یک نظام متمرکز قادر نب۰۴۲۰، 2سهم مهمی در فروپاشی نظام اقتصادی شوروی داشت )پرز
 شدند را اداره کند.روز میفناوری اطالعات و ارتباطات به

 

1. Project Everyone 
2. Perez 



 

 

فضای سیاست وسیعی بین خود فراهم آوردند و از   -داری غربی و کمونیسم شرقیسرمایه-در بیشتر قرن بیستم، دو همزاد نامعقول 
هایی از کمونیست تمبرهایی با پرتره  ن غربی و آلمان شرقی  اقتصادی استفاده کردند. آلماحل توسعه  عنوان راهشدن به دیدگاه متداول صنعتی

 ای شد.شدن اروپای قارهپرداز اصلی صنعتیفردریش لیست چاپ کردند؛ وی اقتصاددانی بود که تبدیل به ایده
ای سازمان ملل قهویژه از دفاتر منطجهان و بههای دیگر از مناطق مختلف  دهبا انباشت تجربیات در کشورهای در حال توسعه، خلق ای

 متحد آغاز شد. 
 . تفکر توسعه در امریکای التین ۵-۱

ای جدید در مورد توسعه ارائه کرد. کمیسیون منطقه  های پر فراز و نشیب پس از جنگ جهانی دوم چندین ایده  امریکای التین طی سال
( ، نقش زیادی در آزمایش راهبردهای جایگزین برای توسعه ECLAC)  1التین و کارائیبویژه کمیسیون اقتصادی آمریکای  سازمان ملل، به

 ۱۹۴۰عه اقتصادی در اواخر دهه های نظریه عالی« در توسداشت. از همین طریق مکتب فکری ساختارگرای امریکای التین و آنچه »سال 
 ECLACتوسط رائول پربیش در    ۱۹۴۹بنیادی این مکتب، که در سال    را ببینید(. »مانیفست«  ۴شد، پدید آمد )کادر  خوانده می  ۱۹۵۰و دهه  

دهای توسعه که در این پیرامون را مطرح کرد. این نظریه ستون تفکر ساختارگرایانه است و بر بسیاری از راهبر -نوشته شد، اساس نظریه مرکز
 (. ۲۰۰۷، 2منطقه دنبال شد تأثیر گذاشته است )رودریگز
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 ۱۹۷۰در اواخر دهه  امریکای التینگرفتن مسائل ناشی از بدهی در سبب اوج وجود آورد بهبه ی که مکتب وابستگیانیروهای فزآینده 

های ساختاری، ثبات اقتصاد کالن و اجماع واشنگتن بر جریان اصلی تفکر توسعه حاکم از بین رفت. سرانجام، تعدیل ۱۹۸۰و اوایل دهه 
در برابر دستور کار اقتصادی نئولیبرال مقاومت کرد و »سوگیری جهان اول«  نطقه ظهور یافت کهری متضاد در این مشدند. یک جریان فک 

تری در این راستا در منطقه رخ داده است که در آن  ، تغییر عمومی قوی۲۰۰۰(. از دهه ۱۹۹۱، 1را در نظریه توسعه زیر سؤال برد )کای
، 2زدن جریان اصلی است )مانک و دلگادو وایزوابستگی در حال کنارگیرد، و نظریه  میورد بازنگری قرار  یک از کشورها مهر  مسیرهای توسعه  

۲۰۱۸ .) 
 

 

1. Kay 
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 ساختارگرایی . ۴کادر 
طور جداگانه کارهایی را در مورد تجارت ( به1950و هانس سینگر )( 1950مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، رائول پربیش )

ها و مانند بسیاری از نئومارکسیست-مشابهی دست یافتند. پربیش و کار وی جهان سوم منتشر کردند و به نتایج -جهان اول 
ریکای التین متمرکز بود. سینگر نیز بر درک و توضیح تجربه آم -کردندپیروی می (۵)کادر  پردازانی که از نظریه وابستگینظریه

 کند، توصیه آنها: نشان میخاطر (۲۰۰۲) گونه که ریپلیکرد. همان های سازمان ملل کار میبرای آژانس
با گذشت طور خالصه، تز آنها این بود که  سینگر شناخته شد. به -ها بر اندیشه توسعه تسلط داشت، }و{ با عنوان تز پربیش برای سال

کنند. اگر شورهای جهان سوم باید محصوالت اولیه خود را بیشتر صادر کنند تا بتوانند سطح واردات خود از جهان اول را حفظ  ک  زمان
این کشورها بخواهند واردات خود را افزایش دهند باید صادرات خود را حتی بیشتر افزایش دهند. آنها این سندروم را رابطه مبادله 

 .کاهشی نامیدند
رو حاشیه سودهای ها برای تبانی و از اینشود و این امر فرصتشدن موجب تمرکز سرمایه میین بود که صنعتی استدالل ا

ها در معناست که قیمتدهد. این بداندهد: اما این پدیده در بازارهای رقابتی محصوالت اولیه رخ نمیتر را افزایش میباال
ویژه به- یابند. عالوه بر این، تقاضا برای محصوالت اولیه  تر افزایش میسریع  تر نسبت به کشورهای کمتر صنعتیکشورهای صنعتی

که تقاضا برای کاالهای حالییابد )یعنی، دارای کشش تقاضای درآمدی پایین هستند(، در افزایش نمیهمراه با درآمد  -کشاورزی
وم همچنان به محصوالت اولیه متکی باشد، بیشتر در فقر یابد. استنباط این بود که اگر جهان سصنعتی همراه با درآمد افزایش می

 تغییر ساختار تولید اقتصادی بود. ،از این دام رفتآمد تنها راه برای برون نظر میرود. بهفرو می 
حال، ساختارگرایی ساختار اینساختارگرایی تحت تأثیر اقتصاد کینزی قرار داشت و دغدغه مشترک آنها بیکاری بود. با

زم است دانست و بیان کرد که مداخله اساسی بیشتری نسبت به مدیریت تقاضای کینزی ال داری را مقصر بیکاری شدید میهسرمای
پیرامون از جمله نظریه وابستگی و -های موسوم به مرکزبخش اصلی همه مدلساختارگرایی الهام. تا تغییرات تسهیل شود

 های نئومارکسیستی بود.نظریه
 



 

 

 
 
 فناوری پایین و ساده  های با  فعالیت سهم باالی  و. شکاف فناوری  ۵-۱-۱

های اقتصادی نه بین نظامهای فناوراالمللی را کند و نامنظم توصیف کرد. شکاف پیرامون پربیش انتشار فناوری در سطح بین-استدالل مرکز
ید مرکز ی تولید مختلف شده است. ساختار تولهای اقتصادی پیرامونی )در حال توسعه( موجب ظهور ساختارهامرکزی )پیشرفته( و نظام

کار ساده و )یا( های با فناوری پایین، و عمدتًا مبتنی بر نیروی . برعکس، »پیرامون« تنها در تعداد معدودی فعالیتبودطور معمول متنوع به
(، امریکای ۱۹۶۷، 1ای همراه بود )کالدورید کارخانهشدت با بخش تولمنابع طبیعی، تخصص داشت. از آنجا که نوآوری و بازدهی فزآینده به

 شد.یعنوان موضوعاتی مربوط به رشد و توزیع درآمد تلقی مهای فناورانه نیز بهشدن متمرکز شد. عدم تقارنالتین عمومًا بر صنعتی
که  حالیهای با فناوری پایین که در »پیرامون« غالب هستند کشش درآمدی صادرات کمی دارند، دربخش :در باب رشد اقتصادی

ید یکپارچه ضعیف در این مناطق کشش درآمدی واردات باال را در پی دارد، و این در واقع نرخ رشد اقتصادی تعادلی بلندمدت در ترکیب تول
 (. ۲۰۰۰، 2شود )تایروالها بر رشد تعریف میاین موضوع با عنوان محدودیت تراز پرداخت -دهدمی پیرامون را کاهش

 

1. Kaldor 

2. Thirlwall 

 یه وابستگینظر. ۵کادر 
( به مطالعات 1967شود. فرانک )گذار مکتبی بود که گاهی مکتب وابستگی آمریکای التین نامیده میآندره گوندر فرانک بنیان

نیافتگی دو روی انداز تاریخی بیشتری را بخشید؛ وی دریافت که توسعه و توسعهچشم ،وابسته و استثمارگر در اقتصاد جهانیروابط 
شوند داران محلی استثمار میای از استثمار وجود دارد که از دهقانانی که توسط زمینوی معتقد بود که زنجیرهیک سکه هستند. 

 - کنندکنند، مازاد اقتصادی را برای خود مصادره میخت ارزش واقعی محصوالتی که دهقانان تولید میداران با عدم پردااین زمین-
داران غربی ادامه دارد. مدل فرانک  ای، نخبگان ملی و در نهایت سرمایهه نخبگان منطقه از مالکان زمین به بازرگانان محلی، ب

-اند که دیگر پژوهشگران از دو بخش مجزا صحبت کرده حالیدهد، درهای مختلف ساختار اقتصاد را نشان میپیوند بین بخش
هایی شود. این پیوند لزومًا از راهمدرن مرتبط میدهد که چگونه بخش سنتی به بخش  بخش سنتی و بخش مدرن. فرانک نشان می

 کند.را تضمین می نیافتگی مداوم آنای است که توسعهگونهشود، بلکه بهنیست که موجب توسعه  بخش سنتی می
با داری »مرکز« و »پیرامون« نیز بود. کشور مرکز  تر، این تحلیل اساس تمایز فرانک بین کشورهای سرمایهدر سطحی گسترده

کند و موجب عرضه مواد خام ارزان و ایجاد بازار برای کاالهای صنعتی خود و ادامه تصاحب مازاد از پیرامون، خود را غنی می
اگرچه تجربه ثابت کرد که این امر -شدن نداشت شود. نظریه وابستگی اولیه هیچ دورنمایی از صنعتی نیافتگی پیرامون میتوسعه

این امر تنها -دهنده  پایان وابستگی نیست  شدن محدود نشانکردند که صنعتیی این نظریه، ادعا میهای بعد نادرست است. نسل
ویژه دسترسی به نیروی کار ارزان و  شورها و جایی که نیازهای اصلی کشور مرکز قابل شناسایی بود، بهشماری از کدر تعداد انگشت

کردند که وابستگی در فقدان مداوم انتقال فناوری تولید نسل جدید یا یدهد. آنها استدالل محفظ دسترسی به بازار، رخ می
های سیاستی خارجی دائم به تخلیه ذخایر مشهود است. یکی از نسخه عالوه، برگرداندن سود های پژوهش و توسعه و، به ظرفیت 

الل تا حدی پاسخی به این انتقاد بود که، های توسعه ملی خودمختار و خودکفایی بیشتر بود. این استد حاصل از این نظریه، راهبرد
در مقیاس جهانی با موفقیت ببرهای شرق آسیا رسد نظریه وابستگی به آمریکای التین ارتباط دارد، اما کاربرد آن  نظر میهرچند به

فرار از پیرامون و  ، ببرها نشان دادند که امکان 1970شود. تا اواسط دهه کنک و سنگاپور( تضعیف می)تایوان، کره جنوبی، هنگ 
 شدن وجود دارد.دستیابی به سطوح قابل توجهی از صنعتی

 



 

 

وری هایی مشغول بودند که در آنها یادگیری و رشد بهرهل نیروی کار در پیرامون در فعالیت فقط سهم اندکی از ک :درباب توزیع درآمد
شدت محلی و نسبتًا شود. فناوری در ساختار تولید پیرامون بهزنی نیروی کار میموجب افزایش دستمزدهای واقعی و تقویت قدرت چانه

شکل اشتغال معیشتی یا وری پایین، و اغلب بههای دارای بهرهار به بخش معنای تخصیص سهم زیادی از نیروی کپراکنده بود. این به
 کاری، است.کم 

خصی تأثیر شدیدی بر شود. این امر از نظر توزیع کارکردی و شی« تعریف میعنوان »ناهمگنی ساختار ماهیت »دوگانه« بازار کار به
زنی آنها کرد و به قدرت چانهمعیشتی، سازماندهی کارگران را دشوارتر میتوزیع درآمد داشت. عالوه بر این، ارتش ذخیره کارگران در بخش 

ون محدود بود. نابرابری صرفًا به دلیل قدرت نامتقارن بین کار و سرمایه زنی کلی کارگران در پیرامزد. در نتیجه، قدرت چانهبیشتر لطمه می
مشابه بین کارگران ماهر و  [دستمزد]د ملی نمایان بود. این وضع با تقسیم که این امر در سهم پایین دستمزدها در در آمشد، چنانبدتر می

 ساده بدتر نیز شد.
 وری نیروی کار از رشد بهره منفعت عدم . ۵-۱-۲

ر صورت دستمزدهای واقعی باالتوری بهتوانستند از تغییر فناورانه و رشد بهرهضعف نیروی کار دال بر آن است که در پیرامون کارگران نمی 
ها شد. در آن مناطق، اتحادیهدیده می -۱۹۷۰کم در اواسط دهه دست-های اقتصادی ثروتمندتر مرکز نیز منفعت ببرند. این امر در نظام

نابرابر بین مرکز و پیرامون کمک کردند.    به چنگ آورند. نیروهای دیگری به ایجاد رابطه    روی راکم بخشی از منافع رشد بهرهبودند دستقادر  
 شد.ین نیروها صادرات کاالهای نامتمایز در بازارهای رقابتی که هیچ مانعی برای ورود وجود نداشت را شامل میا

شد. در کشش درآمدی تقاضا بین تر تبدیل میهای پایینالتر به قیمت های سود باعمواًل به جای نرخوری مدر این موارد، رشد بهره
های بازار کار در پیرامون، و همچنین در ساختار بازار در بازارهای کاال )رقابتی در برابر ون، ویژگی شده توسط مرکز و پیرامکاالهای تولید

)اوکامپو و   شدندعنوان عوامل بلندمدت بدترشدن رابطه مبادله در پیرامون تلقی میبهشت. این موارد  هایی وجود داانحصار چندجانبه( تفاوت
 (. ۲۰۱۰، 1لنکورت-پارا

 بست رهایی از بن دنبال . امریکای التین به ۵-۱-۳
رفیت فناورانه خود را ارتقا دهد و پیرامون بود. تأکید شد که پیرامون باید ظ-بست مرکزبنابراین راهبرد توسعه در امریکای التین گشودن بن

وری پایین را در صنایع نوظهوری جذب کند که گنجایش فناورانه تواند اشتغال دارای بهرهساختار تولید خود را متنوع سازد. و از این طریق می
 ای دارند.فزآینده

شدن بود. راهبرد مورد نظر معادل با صنعتی ۱۹۵۰ها در مورد چگونگی وقوع این امر با گذشت زمان تغییر کرده است. در دهه دیدگاه
گرا بر کلی، مکتب ساختارطورهای اطالعاتی جدید است. بهوتور این کار توانایی جذب فناورید که مشوهای اخیر چنین تلقی میدر سال

طور همزمان ها و فناوری بهکه در آن ماهیت بخش-های صنعتی و فناوری با هدف دستیابی به فناوری و ایجاد ظرفیت اهمیت سیاست
 (. ۲۰۰۳، 2تأکید داشت )کیمولی و کاتز -یابندتکامل می
موانع تحول و توسعه  عنوانبهگرفتن عوامل نهادی و سیاسی نظر، ساختارگرایی امریکای التین شروع به در۱۹۶۰اوایل دهه در 

گرایی از طریق تفکر توسعه به موضوعاتی همچون اصالحات ارضی، توزیع برابرتر درآمد و لزوم مهار حمایت  از  ساختاری کرد. این مرحله جدید
 ای توجه داشت.ای و پیشبرد روند ادغام اقتصادی منطقهکارخانهتقویت صادرات تولید 
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چاواریابه موازات این امر، نیروهای اجتماعی و سیاسی به و اسوالدو    2، سلسو فورتادو1عنوان موانعی برای توسعه مطرح شدند. آثار مدینا ا 
 ها کردند.وارد تحلیلمندتری شکل نظامشناختی و تاریخی را به، متغیرهای سیاسی، جامعه 3سانکن

و  ۱۹۶۰های های سیاسی در دههساختاری« به توسعه تأثیر اندکی بر سیاست واقعی داشت. جریان تغییر رژیم-این رویکرد »تاریخی
  ۱۹۵۰ شدن دهه  این، انگیزه صنعتیوجودگذاری امریکای التین شد. باهای ساختارگرایانه در سیاست منجر به کاهش نفوذ دیدگاه ۱۹۷۰
 های اقتصادی منطقه )آرژانتین، برزیل و مکزیک( باقی ماند. ترین نظامهمچنان در بزرگ  ۱۹۷۰ کم تا نیمه دوم دهه  دست

 های فکری جدید جریانتوسط  سنت ساختارگرایانه گسترش . ۵-۱-۴
ان فکری اول مربوط به اثرات مالی کردند. جریساختاری، دو جریان فکری مکمل درون سنت ساختارگرایانه ظهور  -موازات رویکرد تاریخیبه

(. جریان ۲۰۱۶المللی و تعادل خارجی است )اوکامپو، مندی بینهای سرمایه باز، افزایش نرخ ارز و لزوم حفظ رقابتکننده حسابثباتبی
 کرد.( نقش اصلی را ایفا می۸۱۹۹) 4زیلرتغییرات فنی ربط دارد که در این زمینه فرناندو فاجن های خرد  تری از پویاییدوم به درک پیچیده

برخی از اقتصاددانان ساختارگرا بیش از پیش بر نظریه تکاملی تغییر فنی تکیه کردند. در این مسیر، آنها در  ،۱۹۸۰در نیمه دوم دهه 
(.  ۱۹۸۲، 5سون و وینتربودند )نل وریتولید ناخالص داخلی و بهره حوزه   دربا کشورهای ثروتمندتر واگرایی  پس  پی درک دالیل اقتصاد خردی 

عنوان دالیل تخصص در نظر گرفته شدند که تغییرشان های فزآینده، وابستگی به مسیر، پسماند در تغییر ساختاری و یادگیری فناورانه بهبازده
 های طی گذر زمان هستند. بسیار دشوار است، و همچنین این موارد دلیل تداوم فناوری

های سرمایه در امریکای التین از ترکیب دغدغه اقتصاد کالن نوظهور نسبت به جریان  ۱۹۸۰واخر دهه  جدید« از امکتب »ساختارگرایی  
های جدید در مورد تعامل بین وجود آمد. این موارد با دیدگاههمراه با نگرش بازتر نسبت به تغییر فناورانه به المللی و نرخ دستمزد واقعیبین

 اوری تکمیل شد. ر سیاست فننهادها و ساختار تولید د
گیری مفهوم »نظام ملی نوآوری« شد که بر نقش نهادها در تقویت هماهنگی بین بازیگران خصوصی و این تغییرات منجر به شکل

به  بیاموزند وها را جایی مرزهای فناوری بتوانند بهترین کاربستتر از سرعت جابهها باید سریعدولتی متمرکز بود. اعتقاد بر این بود که شرکت
این تعامل بین یادگیری،   ۴های  در تالش برای رسیدن به آنها بود. شکل  روهای رهبر در مرز و دنبالهآنها دست یابند. این یک مسابقه بین بنگاه

 دهد.المللی را نشان میها، شکاف فناوری و تخصص بینقابلیت
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 و گزینش در بازارهای جهانی ه، انتشار . ساختارگرایی جدید: تعامل بین نوآوری فناوران۴شکل  

 اجماع واشنگتن بر ساختارگرایی جدید چیرهژشدن . ۵-۱-۵
. در حال افزایش بودتأثیر ساختارگرایی جدید در امریکای التین محدود بود، زیرا بدبینی نسبت به توانایی دولت در تدوین دستور کار توسعه 

ی عنوان دستور کارهامحو شد. اصالحات بازار نئولیبرال و اجماع واشنگتن به  ۱۹۹۰هه  عنوان یک پارادایم فکری تأثیرگذار، در داین دیدگاه به
 فاتح ظهور یافتند.

این، وجودتندبادهای ایدئولوژیک ناشی از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در تضعیف مشروعیت مداخله دولت در اقتصاد نقش داشتند. با
 ان استقرار مرحله جدیدی از توسعه و سیاست صنعتی اثر گذاشتند. بسیاری از کشورهایعوامل دیگری نیز بر کاهش بیشتر اعتماد به امک 

های خارجی هنگفتی را منعقد کرده بودند که پس از افزایش نرخ بهره ایاالت متحده در سال قرارداد بدهی ۱۹۷۰امریکای التین در دهه 
ای التین، معضل بدهی، تمرکز سیاست اقتصادی را از بحث توسعه  های آنها غیرممکن شد. در چندین کشور امریک پرداخت بهره ،۱۹۷۹

 تغییر داد. تأمین مالی ت ثبات مالی، تعدیل تورم و مدیریت مسائلسوی مشکالشدیدًا به
و ها و پیامدهای منفی آن بر تغییر فناورانه گذاریویژه با توجه به سقوط سرمایه، به۱۹۸۰های اقتصادی »دهه از دست رفته« هزینه

های فقر به سطح بود. زمان الزم برای رسیدن مجدد نرخهای اجتماعی نیز قابل توجه حال، هزینهاینوری، بسیار عظیم بود. بارشد بهره
 را ببینید(. ۵بود )شکل  ۱۹۷۰پیش از بحران بدهی تقریبًا دو برابر زمان بازگشت تولید ناخالص داخلی سرانه به ارقام پیش از بحران دهه 

مدت دستور چالش ثبات اقتصاد کالن کوتاهمتوقف شد. به جای آن،  ۱۹۸۰در مورد رشد و توزیع درآمد در امریکای التین در دهه بحث 
بر معضل بدهی غلبه کرد، هیچ فضای مالی و سیاسی برای  ۱۹۹۰کارها را در انحصار خود داشت. وقتی این منطقه سرانجام در دهه 

 سعه وجود نداشت.اندازی مجدد دستور کار توراه
 



 

 

 
 1تولید ناخالص داخلی دو برابر بیشتر طول کشید بازیابی نرخ فقر در مقایسه با  ۱۹۸۰. پس از بحران دهه ۵شکل  

 ( ۲۰۱۶-۱۹۸۰تولید ناخالص داخلی سرانه و فقر در امریکای التین و حوزه دریای کارائیب ) 

 . تفکر توسعه در افریقا ۵-۲
گرایی جایگزینی واردات و حمایت کلی به سه مرحله متمایز تقسیم کرد: اتکا به طورتوان به استقالل را می راهبردهای توسعه افریقا پس از 

ریزی (، آزادسازی و بازگشت به برنامه۲۰۰۰تا    ۱۹۸۰های تعدیل ساختاری و تأثیر از اجماع واشنگتن )دهه  (، برنامه۱۹۸۰تا    ۱۹۶۰های  )دهه
 تا به امروز(.  ۲۰۰۰)

برای توسعه متکی  ابزاریمثابه و ثروت مادی بهاستعماری در افریقا عمدتًا بر رابطه موروثی بین رشد اقتصادی اولیه پساتفکر توسعه 
شکوفایی مادی از طریق رشد   شکل قابل توجهی از ایده  توسعه پس از جنگ به  نظر بسیاری از متفکران افریقایی، تجربه  حال، بهاینبود. با

ها نداشت. در سرتاسر قاره، افریقاییاقتصادی، توسعه مزایای مشخصی برای بیشتر -رغم اهداف تغییر عمیق اجتماعیفاصله گرفت و علی
بیش از پیش بر مسیرهای توسعه  5و سمیر امین  4، کوامه فرانسیس انکروما3، جولیوس نیرره2متفکران توسعه افریقایی از جمله آدبایو آددجی

 6افریقاییبا مسیرهای توسعه پانکردن تفکر توسعه افریقا با تفکر سیاسی مدرن، و بعدها غلب هدف آنها یکیگرایانه« کار کردند که ا»ملی
 است. 

 . افزایش نقش دولت پس از استقالل ۵-۲-۱
داد. در ابتدا  شد( رخ تبدیل 8)که بعدًا به اتحادیه افریقا 7دنبال ایجاد سازمان وحدت افریقا، به۱۹۶۰و  ۱۹۵۰های استقالل افریقا در دهه

زدایی افریقا، مبارزه با آپارتاید و دستیابی به استقالل سیاسی آن تمرکز داشت. در آن دوره، راهبرد جریان سازمان وحدت افریقا بر استعمار
 گرفت. عنوان بازیگر اصلی در شروع فعالیت اقتصادی در نظر میاصلی توسعه در افریقا، دولت را به
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ریزی در کانون دستور کار سیاست مرحله از دوران پس از استقالل، افزایش نقش دولت در توسعه بود که برنامهاولین    بنابراین مشخصه
شدن بودند. این آن قرار داشت. چنین تفکری معادل با برخی از تفکرات جریان اصلی و جهانی در اقتصاد توسعه بود که در تکاپوی صنعتی

ها اغلب به عنوان مثال در کشاورزی، دولتهای بیشتری داشت. به های استعماری پیشین فعالیتتبه دول معنای آن بود که دولت نسبتبه
 (. ۱۹۷۸، 1ساختند )بیتسها به صنعت را ممکن میهای بازاریابی ایالتی متکی بودند که پرداخت یارانههیئت

ابتدایی همراه با تأمین مالی عمومی بسیار شکننده  ج عمومیآوری درآمد و مخارهای مدیریت جمعکشورها در بسیاری از موارد، نظام
با شدتی -ها های مالی محدود را به ارث برده بودند. بیشتر کشورها وابستگی شدیدی به حقوق گمرکی داشتند. همچین درآمد دولتو پایه

بر مصرف و فروش متکی بود )سیبرتیس   مالیات  های غیرمستقیم همچونبه مالیات بر صادرات و همچنین سایر مالیات  -کمتر از مورد قبلی
های اقتصادی تأکید داشتند. اما باالخره یک اجماع جایگزین شکل گرفت مبنی بر ها در ابتدا بر ایجاد زیرساخت(. دولت ۲۰۰۷، 2و کالیتز

 اینکه بهبود در آموزش و خدمات بهداشتی برای تکمیل رشد اقتصادی الزم است. 
 تسریع توسعه جهت گرایانه در  یت ن و حما. اقدامات جایگزی۵-۲-۲

گیرند. آنها به گرایانه را در پیش میطی این دوره، بسیاری از کشورهای افریقایی برای تسریع توسعه، جایگزینی واردات و اقدامات حمایت
درصد بود )بانک  ۲/۴ین دوره ر طول ارغم نوسانات قابل توجه، دهای رشد نسبتًا باالیی دست یافتند. نرخ رشد متوسط قاره افریقا، علینرخ

 (. ۲۰۱۸جهانی، 
این، وجوددرصد رشد کرد. با  ۷طور متوسط حدود  ای جنوب صحرای افریقا به، ارزش افزوده تولید کارخانه۱۹۸۰و    ۱۹۶۰های  بین سال

طور متوسط در سرتاسر قاره به ۱۹۸۰و  ۱۹۶۰های شکل قابل توجهی از این قافله عقب مانده بود. رشد تولید هر کارگر بین سالوری بهبهره
 (. ۲۰۱۴، 3های بعدی حتی منفی بود )کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای افریقادرصد و در دوره ۰۲/۰

گذاری های سنگین بر صادرات و ارزشدرصد در سال بود. در بسیاری از کشورها، مالیات  ۲عالوه بر این، نرخ رشد متوسط درآمد سرانه،  
های ها برای ایجاد تنوع در مناطق جدید شد. و همچنین انگیزهآمدن رشد صادرات و کاستن از تالشنرخ ارز، موجب پایین ش از حدبی

 (. ۱۹۸۶، 4های جدید را کاهش داد )رومرگذاری در فناوریسرمایه
اقل دستمزد کارگران در بخش دند، حدها، که نگران قدرت سیاسی کارگران شهری در سازماندهی اعتراضات ضددولتی بوبیشتر دولت

عمال رسمی را افزایش دادند و سیاست گذاری، نرخ بهره را کردند. آنها برای کاهش هزینه سرمایههای کنترل قیمت مواد غذایی اساسی را ا 
های ناشی از صادرات ر درآمدگذاری بیش از حد نرخ ارز را دنبال کردند که این امها سیاست ارزشکردند. دست آخر، دولت نیز کنترل می

 توانستند در یک بازار آزاد کسب کنند، کاهش داد.برحسب پول محلی را در مقایسه با آنچه صادرکنندگان می
گذاری مفرط در سرمایه را به جای کار گذاری بیش از حد نرخ ارز، سرمایههای بهره پایین و ارزشاثر مرکب دستمزدهای باال، نرخ

شدن را به گروه کوچکی از کارگران شهری، بازرگانان طبقه های شغلی را کاهش داد، و در واقع منافع صنعتیتامر فرصترغیب کرد. این 
 داران محدود کرد. متوسط و سرمایه

ویژه، قیمت های روستایی و کشاورزی بود. بههای شهری و صنعتی نظام اقتصادی به ضرر بخش عالوه بر این، تأکید بر بخش
های ارز همراه  گذاری بیش از حد نرخن مواد غذایی تولید مزارع و درآمدهای کشاورزان را کاهش داد. در همان زمان، ارزش و پایی  شدهکنترل 

اندازها بود و موجب های پایین عاملی بازدارنده برای پسهای سنگین بر صادرات، موجب تضعیف صادرات شد. همچنین، نرخ بهرهبا مالیات
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شدن در افریقا آسیب بیشتری ها برای صنعتیخود، رشد را از همه نظر به خطر انداخت و به تالشنوبه. این امر، بهکارا شدگذاری ناسرمایه
 رساند.

کم  حال، دستایننیافته بودند. باشدت توسعههای آموزش و بهداشت در بیشتر کشورهای افریقایی بهدر جبهه توسعه اجتماعی، نظام
نام سال رسید، و نرخ ثبت  ۴۷سال به    ۳۹پیشرفت در بهداشت و آموزش را تجربه کردند. امید به زندگی از حدود  امدهای  بخشی از جمعیت، پی

هرچند -درصد افزایش یافت. عالوه بر این، نسبت افراد به ازای هر پزشک  ۷۵حدود  ۱۹۸۰تا  ۱۹۶۰خالص در مدارس ابتدایی از سال 
 (. ۱۹۹۹، 1فرگوسنیافت ) طی این دوره کاهش -همچنان باال بود

( از پیشرفت اقتصادی ناامید شد و ۱۹۷۷تفکر توسعه افریقا بیش از پیش بر ایجاد یک هویت اقتصادی افریقایی متمرکز شد. آددجی )
شده اکفموقعیت خودسازی« افریقا بود حمایت کرد و با این کار توسعه اقتصادی را بیش از پیش در  زدایی اقتصادی که شامل »بومیاز استعمار 

معنای احیای آنچیزی است که او معتقد بود شخصیت افریقایی یعنی اصول (، حذف یوغ استعمار ابتدا به۱۹۶۳قرار داد. از نظر انکروما )
مورد  شده در جوامع افریقایی سنتی است و پس از آنکه پیروی استقالل سیاسی حاصل شد، افریقا و رهبران آن باید دراومانیستی تقدیس

گرا بود ( راهبرد خود را بر خانواده سنتی افریقایی متمرکز کرد، و با وجود اینکه وی سنت۱۹۶۶ای دست به اقدام بزنند. نیرره )رهوحدت قا
یر این مورد اخ-عنوان عوامل محدودکننده در نظر گرفت  های این مفهوم را درک کرد و نابرابری جنسیتی و شیوع فقر را بهسرعت محدویتبه

دان معیار سنجش در عملیات واحدهای خانواده است. برخالف نظرات سنتی وی، دانش و فناوری مدرن توسعه اقتصادی را به ناشی از فق
 ارمغان آورد. 

بینی آنها که ریشه در سوسیالیسم های جهان داری با جوامع افریقایی بیگانه است، نظریهشد ماهیت و هدف سرمایهاز آنجا که تصور می
تبدیل شد که در آنها وظیفه بازسازی اجتماعی و صنعتی برعهده دولت ملی گذاشته شد. در غنا تحت نظارت انکروما و در اشت به جوابی د

های متمرکز شکل های توسعه پیرامون دولتحکومت -که پس از مالقات با دنگ شیائوپینگ تحت تأثیر چین بود-تانزانیا زیر نظر نیرره 
منظور های سنگینی در سرمایه انسانی و فیزیکی انجام دادند. بهگذاریها و بندرها سرمایهها، شاهراهگاهمدارس و دانش گرفتند و با ساخت

داری جهانی و (، پاسخ وابستگی به نظام سرمایه۱۹۷۴حل بود. از نظر امین )حفظ نظارت، انحصار سیاسی حزب حاکم کلید این راه
لحاظ اقتصادی، دار بود که بهپیرامون، قطع ارتباط با این مرکز سرمایه-ا بر فرض ساختار مرکزیقایی، با اتکنیافتگی در کشورهایی افرتوسعه

ای روابط متقابل دادند، امین تا اندازهنشینی اقتصادی را ترجیح میاجتماعی و فرهنگی تسلط داشت. برخالف نیرره یا انکروما که نوعی عقب
 دانست. لف  توسعه درونی میهای مختدودیتبا سراسر جهان را منوط به مح

 در کشورهای افریقایی  شهرنشینی و بدهیافزایش . ۵-۲-۳
دهد. افزایش قیمت نفت و رشد کمتر در شرکای تجاری شور و حرارت خود را از دست می ۱۹۷۰نقش مهم و سنگین دولت در اوایل دهه 

کنند. این عوامل شامل نرخ رشد باال کاهش رشد در افریقا را تشدید می  امل درونی نیزگذارد. عو اصلی افریقا تأثیری منفی بر توسعه افریقا می
 درصدی در تمام کشورهای کم درآمد. ۲/۲درصدی در مقایسه با نرخ رشد  ۷/۲نرخ رشد جمعیت ساالنه -و در حال افزایش جمعیت بود 

درصد  ۱۱ین در جنوب صحرای افریقا از جمعیت شهرنش ۱۹۸۰تا  ۱۹۶۰ شهرنشینی یکی دیگر از عوامل کاهش رشد بود؛ طی دوره  
دبیر اجرایی سابق -که آدبایو آددجی گرایانه نیز نتایج موعود را نداشتند. چنان (. اقدامات حمایت۱۹۸۶درصد افزایش یافت )رومر،  ۲۱به 

ای سرمایه ای و نیروی کار واردات کااله شدن افریقا شاملاستدالل کرد که صنعتی -کمیسیون اقتصادیی سازمان ملل متحد برای افریقا
بندی )مونتاژ( تبدیل شده و به همین دلیل در برابر عوامل خارجی بسیار رو کارخانه تولیدی صرفًا به مکانی برای سرهمای بود. از اینحرفه 

الی از راه کسر بودجه ها به تأمین م، دولت ۱۹۷۰شده در دهه های پولی و مالی تجربه سبب چالش(. به۲۰۰۲، 2پذیر بودند )موتومهآسیب 
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ویژه شده، سبب افزایش انحرافات، بههای کنترل خود منجر به انبساط پولی، فشارهای تورمی، و در دوره قیمتنوبهمتوسل شدند. این امر به
 ها برای صادرات را کاهش داد.های ملی، انگیزهگذاری بیش از حد پولدر بازارهای ارز شد. ارزش 

های بهره جهانی افزایش یافت و موجب  سبب باالرفتن ناگهانی نرخ شده بههای تازه تملکپرداختی برای بدهی ن ایام، بهره  در هما
کنند. این امر منجر به انحرافات بیشتر   تشدیدرو کشورهای افریقایی مجبور بودند کنترل واردات و ارز خود را  شدن ذخایر ارزی شد. از اینخالی

، 1نهایت ضروری بود )وولگینهای اقتصادی آنها بیشدن نظامد خام و سرمایه وارداتی که برای تداوم صنعتیدتًا برای مواشد، آن هم عم
شدت به واردات وابسته بود، با تشدید های خاص بهسبب نهادهای واسطه ای و مهارتای، از آنجا که به(. بخش تولید کارخانه۱۹۹۷

 (. ۲۰۱۷، 2لوتز-آدیسون و بالیامونچار مشکل شد )بندی ارز بیش از پیش دسهمیه 
  و تأکید بر رشد اقتصادی مبتنی بر بازار . تعدیل ساختاری۵-۲-۴

سمت اجماع واشنگتن به سیاست توسعه افریقا هم رسیده بود. با شروع کاهش شدید ، تغییر جهت پارادایم جهانی به۱۹۸۰ در اوایل دهه  
 بهره ببرندهای تعدیل ساختاری برنامهمالی  هایکمک  مراجعه کنند تا از ر در واشنگتن دیدند که به نهادهای مستقرشد، کشورها الزم می

 را مشاهده کنید(.  ۶)شکل 
گذاری بخش خصوصی بر کاهش مخارج دولت و افزایش انضباط مالی شدیدتر سرمایه افزایشها برای کنترل تورم و ین سیاستا

سازی مؤسسات اقتصادی دولتی؛ گذاری خارجی؛ خصوصیها بر سرمایهو محدودیت تمرکز داشت. همچنین آنها حذف کنترل بر واردات 
های پذیرترشدن نیروی کار از طریق حمایت قانونی، یارانههای بهره و قیمت کاالها؛ و انعطافرخهای ملی، نکاهش ارزش و حذف کنترل پول

سمت های اقتصادی افریقا بهبازارمحور، به قصد تمرکز مجدد نظاممواد غذایی و حداقل دستمزدها را هدف قرار دادند. اساس این تغییر 
 صادرات و رشد بخش خصوصی منتهی به رشد بود.

 
 در افریقا شروع به کاهش کرد ۱۹۸۰. تولید ناخالص داخلی سرانه در دهه ۶ل  شک

 ۱۹۶۰- ۲۰۱۶رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی )

 برانگیختن رشد اقتصادی   دررویکردهای مبتنی بر بازار شکست  .۵-۲-۵
 ۷/۲کاهش یافت. متوسط نرخ رشد در این دوره به  ۱۹۸۰ساختاری، رشد اقتصادی طی دهه های تعدیل برخالف اهداف مورد نظر برنامه

تا  ۱۹۸۱ د بود. رشد درآمد سرانه نیز در دوره  درص ۷/۴متوسط نرخ رشد  ۱۹۷۹تا  ۱۹۶۱قبل از آن یعنی از سال  که دوره  حالیدرصد رسید در
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درصد بود.   ۲این رقم    ۱۹۷۹تا    ۱۹۶۱  که در دوره  حالیدرصد رسید در ۶/۰ه به  کاهش یافت؛ در این دوره متوسط نرخ رشد درآمد سران  ۱۹۹۰
 ها بدتر شد.این وضعیت با فرار سرمایه

مورد  ای به اندازه  ارهای جهانی موجب تحریک رشد بخش تولید کارخانهکاهش مقررات و بازکردن درهای نظام اقتصادی به روی باز 
بهره پرداختی   های بهره شد و به افزایش ناگهانی هزینه  آمیز منجر به افزایش نرخبوه، آزادسازی مالی شتابعنوان مثال، در زیمبانظر نشد. به

های بهره تر کرد و مخارج توسعه را از بین برد. افزایش نرخرا وخیم  های دولتی کمک کرد. این امر مشکل بازگرداندن پایداری مالیبدهی
 (. ۲۰۱۷لوتز، -نجر به تعطیلی صنایع پوشاک و نساجی این کشور شد )آدیسون و بالیامونهمراه با آزادسازی سریع واردات م

حدود  ۱۹۹۹تا  ۱۹۹۵های شد بین سالبهبود نسبی را تجربه کردند. متوسط نرخ ر  ۱۹۹۰های اقتصادی افریقایی از اواسط دهه نظام
 درصد بود. دلیل اصلی این امر بهبود رابطه مبادله بود. ۷/۳
 و عدم توانایی کاهش فقر کشورهای ضعیف .  ۵-۲-۶

یدز باعث بدترشدن اوضاع شد. دستمزدهای  ۱۹۸۰اثرات تنزل اقتصادی در دهه  جنبه انسانی داشت، زیرا فقر اوج گرفت و اثرات ویرانگر ا 
یفیت و کمیت خدمات قعی و درآمد خانوارها افت کرد، و همزمان تولید مواد غذایی نسبت به جمعیت کاهش یافت. در همان زمان، کوا

 (. ۲۰۱۵، 1بهداشتی و آموزش بدتر شد )اوالموسو و واین
اهش بودجه تبدیل عنوان مقصر اصلی تلقی شد، زیرا بخش عمومی و بوروکراسی عمومی به اهداف اصلی کتضعیف توان دولت به

های تعدیل ساختاری و اجماع واشنگتن شده از سوی برنامهتجویزرفت که دولت فرآیند اصالحات اقتصادی، ثبات و تحول شدند. انتظار می
های د دولتمانع رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی شد و ایجا  امر  را پیش ببرد. ولی توان دولت برای انجام مؤثر این کار تحلیل رفته بود. این

 (. ۲۰۰۲، 2ای در افریقا را خنثی کرد )امکانداوایرتوسعه
ترتیب به  در افریقا  های ابتدایی )خالص(، متوسطه )ناخالص( و دانشگاهی )ناخالص(نام در دوره، نرخ ثبت۲۰۰۰و    ۱۹۸۰های  بین سال

به همتایان خود در مناطق دیگر کمتر بودند، زیرا اجرای ها نسبت  را مشاهده کنید(. این نرخ   ۷درصد افزایش یافت )شکل    ۴/۲و    ۳/۷،  ۶/۰
های اختاری تمام مخارج، از جمله مخارج مربوط به آموزش، را محدود کرد. مخارج سرانه آموزش بین سالهای تعدیل سراهبردهای برنامه

، امید به زندگی ۱۹۹۰  (. در دهه  ۱۹۹۵یونسکو،  دیگر کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان )  افزایش یافت اما نه به اندازه    ۱۹۹۲و    ۱۹۸۰
 سال بیشتر شد. ۸/۰در مردان  کهحالیسال کاهش یافت، در ۱/۰در زنان 
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 بهبود نرخ ثبت نام در تمام سطوح را تجربه کرد  ۲۰۰۰. افریقا در دهه ۷شکل 

 ( ۲۰۱۵-۱۹۸۰نرخ ثبت نام در تمام سطوح تحصیالت )

 . تفکر توسعه در آسیا۵-۳
های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه قرار داشته است. این منطقه  راهبرد نظام  مرکزمحور از زمان پایان جنگ جهانی دوم در  رشد صادرات  تجارت و

شدن پس از جنگ برای دستیابی به توسعه اقتصادی موفق بوده است. کشورهای آسیایی که تحت تأثیر رشد در استفاده از هیاهوی جهانی
 ردند. ر داشتند، راهبردهای اقتصادی خود را معطوف به صادرات کسریع پس از جنگ قرا

 های ارزش جهانی از طریق صادرات و ادغام در زنجیره رشد. ۵-۳-۱
های اقتصادی پیشرفته در غرب به روی »جهان سوم« از دو طریق نفع بردند. نخست، کشورهای آسیایی از بازشدن تدریجی درهای نظام

سرعت گسترش داد و صادرات ای کاربر را بهلیدات کارخانهآوردند، تو شدن فشار میهای اولیه که برای صنعتیادایماین منطقه تحت تأثیر پار 
تدریج فرآیندهای تولید خود را از هم ( ژاپن، ایاالت متحده و کشورهای اروپایی بهMNCs) 1های چندملیتیخود را متنوع کرد. دوم، شرکت 

نتقل کردند. کشورهای منتخب در این منطقه توانستند هزینه دنیا ممراحل تولید منتخب خود را به کشورهای کم جدا کردند. با این کار، آنها
 ای در صنایع تولید کاالهای مصرفی را توسعه دهند. های تولید منطقه ( ادغام شوند و شبکهGVCsهای اولیه ارزش جهانی )در زنجیره

ش فاصله بین کشورهای قه مستقیمًا موجب دستاورهای مهمی شد که این امر در کاهگذاری در این منطگسترش تجارت و سرمایه
های اقتصادی ، بین مناطق ثروتمند که عمدتًا نظام۱۹۸۰تا  ۱۹۶۰ ه  اقیانوسیه و کشورهای ثروتمند جهان قابل مشاهده است. از ده-آسیا

داشت. درآمد رو شد، مرز آشکاری وجود  اقیانوسیه و افریقا را شامل می-ادر اروپا و امریکای شمالی بودند و مناطق فقیر که بیشتر منطقه آسی
به  2کوهانهدر حال توسعه طی سه دهه بعد باعث همگرایی در توزیع درآمد مناطق جهان از توزیع دو اقیانوسیه  -به افزایش مردمان آسیا

 کوهانه شد.یک
 واسطه  نطقه بهمحور تردید داشته است. همچنان که این ممورد رشد تجارتندرت در ها، این منطقه بهنظر از تغییر در پاردایمصرف

، تجارت نیز به عامل اصلی رشد ندشدافزون در بازار جهانی ادغام میطور روزهای تولید به تجارت و شبکه -مشارکت در زنجیره ارزش جهانی
مداوم طور به ۲۰۰۹و  ۲۰۰۸های زمان بحران مالی جهانی در سالشد. نسبت بین تجارت و تولید ناخالص داخلی این منطقه تا تبدیل می
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را  ۸رسید )شکل  ۲۰۱۶درصد در سال  ۵۰به بیش از  ۱۹۹۰ای در سال درصد تولید ناخالص داخلی منطقه ۳۳رشد کرد. سهم تجارت از 
 ببینید(. 

و تبدیل به   فراتر رفتند  ۱۹۷۰تجارت جهانی در دهه  درصدی از    ۸الی    ۷رفته از سهم صرفًا  هماقیانوسیه روی-های اقتصادی آسیانظام
درصد از واردات جهانی را به خود اختصاص   ۳۴درصد از صادرات جهانی و    ۳۸، این کشورها  ۲۰۱۶ترین منطقه تجاری شدند. در سال  بزرگ 

این منطقه کمک کرده است. از سال های اقتصادی در ویژه فقیرترین نظامدادند. گسترش تجارت تقریبًا سه دهه به رشد این منطقه و به 
 درصد رشد کرد. ۱۳و  ۶ترتیب تقریبًا متوسط تولید ناخالص داخلی و صادرات بهطور ، به۲۰۰۸تا  ۱۹۹۰

 
 اقیانوسیه رشد کرده است-سرعت در آسیا. صادرات به۸شکل 

 ( ۱۹۹۰-۲۰۱۶اقیانوسیه )-و سهم تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی، آسیا 1بودن باز

 های اطالعات  صادرات فناوری  گرفتن درپیشی. ۵-۳-۲
های ارزش جهانی سازی تجارت رفت و به زنجیره سمت گسترش و تنوعهنگامی که تجارت اثر مطلوب را بر تحریک رشد گذاشت، راهبرد به 

دیدًا فناورانه، فرآیند تحول ساختاری این های ارزش جهانی  تولیدات شدر واقع، آزادسازی تجارت و ادغام در زنجیره تر انتقال یافت. پیچیده
 منطقه را تشدید کرد. 

کلی طورشود، بهاقیانوسیه را شامل می-های اقتصادی  در حال توسعه آسیادرصد از کاالهای صادراتی نظام  ۶۰ای، که  تولیدات کارخانه
درصد در  ۳۲به  ۱۹۸۸درصد در سال  ۶ی پیشرفته از هاگی فناورانه خود را طی گذر زمان افزایش داده است. سهم صادرات فناوریپیچید 
سازمان تجارت جهانی   ۱۹۹۶های اطالعات سال  را مشاهده کنید(. تجارت تحت تأثیر توافقنامه فناوری  ۹افزایش یافت )شکل   ۲۰۰۰سال  

عات شدند، و سهم صادرات جهانی های اطالکننده عمده محصوالت فناوریاقیانوسیه تبدیل به صادر-یجه، آسیاشروع به شکفتن کرد. در نت
 رساندند. ۲۰۱۶درصد در سال  ۶۱به  ۱۹۹۶درصد در سال  ۱۰خود را از 

 

 

  نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی است. ،. شاخص بازبودن1



 

 

 
 1های پیشرفته در آسیا افزایش یافته است . سهم صادرات فناوری۹شکل  

 ایعنوان بخشی از صادرات تولیدات کارخانه پیشرفته به های صادرات فناوری 

 ۱۹۹۰ی در دهه بر تجارت و شکوفای. تمرکز ۵-۳-۳
ویژه در دهه محور و تأثیر مثبت آن بر کاهش فقر، نیاز این منطقه به تداوم اندیشیدن به توسعه از دریچه تجارت را بهموفقیت راهبرد تجارت

شکوفایی ش مشارکت در تجارت و تولید جهانی، این منطقه شاهد افزایش درآمد ملی، کاهش فقر مطلق،  افزای  تقویت کرد. در بحبوحه    ۱۹۹۰
نقل و ارتباطات در سراسر مرزها به ادغام و ونوآوری، بهبود بهروزی و امید به زندگی، و نتایج آموزش بهتر بود. کاهش موانع تجارت، حمل 

 یا کمک کرد. ویژه در شرق و جنوب شرق آستوسعه منطقه به 
اقیانوسیه تحت فقر -تقریبًا نیمی از جمعیت آسیا  ۱۹۹۰شدت کاهش یافت. در سال  کردند بهنسبت افرادی که در فقر شدید زندگی می

 را بببینید(.  ۱۰درصد کاهش یافته بود )شکل  ۱۲، فقر به کمتر از ۲۰۱۵کردند. تا سال دالر در روز( زندگی می ۹/۱شدید )درآمد 
میر وسال رسید و نرخ مرگ  ۷۵به  ۶۹ین، استانداردهای زندگی در مجموع بهبود یافت. در همان دوره، امید به زندگی از عالوه بر ا

اقیانوسیه نرخ باسوادی باالتر ازمتوسط جهانی -درصد کشورهای آسیا  ۷۰درصد کاهش یافت. بیش از    ۱۵مرگ تا سطح    ناشی از علل عمده  
سیا و اقیانوسیه طور مداوم افزایش یافته است. برای شرق آهای اخیر در کل منطقه بهانسانی در طول دهه رو، شاخص توسعهدارند. از این

 از میانگین جهانی پیشی گرفت.  ۲۰۱۴این شاخص در سال 
شود. موفقیت آنها عمیقًا متأثر از توسعه  رشد اقتصادی سریع هشت نظام اقتصادی شرق آسیا »معجزه شرق آسیا« نامیده می

داخله تن نداد و شروع به تقویت رشد اقتصادی آمیز است. دولت اغلب به روند افزایش یا کاهش معنوان یک راهبرد موفقیت محور بهادراتص
 (. ۱۹۹۶کرد )استیگلیتز، 

 

الکتریکی آالت ها، داروسازی، ابزار علمی و ماشینهایی همچون هوافضا، رایانههای پیشرفته، تولیداتی با شدت تحقیق و توسعه باال در زمینه. صادرات فناوری1

(، کشورهای در حال توسعه محصور LDCsیافته )ظام اقتصادی با نیازهای ویژه در آسیا و اقیانوسیه شامل کشورهای کمتر توسعهن ۳۶هستند. گروهی متشکل از 

 ( است.SIDsای کوچک در حال توسعه )( و کشورهای جزیرهLLDCsدر خشکی )



 

 

 
 کنند در آسیا کاهش یافته است . نسبت جمعیتی که در فقر شدید زندگی می ۱۰شکل 

 ، درصد جمعیت( ۲۰۱۱( )برابری قدرت خرید  ۲۰۱۵-۱۹۸۱روز ) دالر در  ۱/ ۹نسبت فقرا برحسب درآمد 

 ۱۹۹۷سرمایه خارجی در سال   رشد سریع وابسته بهپایان . ۵-۳-۴
در عوض سؤال این بود که دولت چه -این سؤال که دولت در رشد و توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد یا خیر در واقع هرگز پرسیده نشد 

حال، در اینیا نه. باریزی دقیق داشته باشند پرسیدند که آیا آنها باید برای نظام اقتصادی برنامهها لزومًا نمیدولتنقشی باید داشته باشد؟ 
گذاری مستقیم کمک کردند عمل، آنها ثبات اقتصاد کالن را تضمین کردند، بازارهای مالی را تنظیم کردند، بازارها را ایجاد کردند، به سرمایه

 وجود آوردند.کار را بهوبرای کسب  و شرایط مناسب
جایگزینی بازار، آنها را تشویق کردند و از آنها بهره بردند. برای این ها به جای ( تأکید کرد، دولت۱۹۹۶همان گونه که استیگلیتز )

ای را وسیعی از کاالهای واسطه های فناورانه را توسعه دادند، صادرات را تشویق کردند و ظرفیت داخلی برای تولید طیفمنظور، آنها قابلیت
(.  ۱۹۹۷،  1موفقیت در بازارهای جهانی رقابت کرده و رشد کنند )گلیک و مورنو  وجود آوردند. آنها به صنایع کمک کردند تا بتوانند با بیشترینبه
شدت بستگی به سرمایه خارجی هبا آموختن یک درس بزرگ به پایان رسید. چنین راهبرد رشد سریعی ب  ۱۹۹۷این، رشد سریع در سال  وجودبا

 پذیری بیرونی را افزایش داد. داشت، و این امر آسیب 
 راهبرد تجارت   وع درعدم تن .۵-۳-۵

های بخش  واسطه  های ارزش جهانی به آمیز به زنجیره رغم ورود موفقیت اقیانوسیه علی-های اقتصادی درحال توسعه آسیابیشتر نظام
در های ارزش جهانی همچنان شوند. مشارکت این منطقه در زنجیرههای مختلفی در تنوع سازی مواجه میها با چالشارزش این زنجیرهکم 

های پرتکاپوی سنگاپور غیر از بخشهای چندملیتی در اقتصادهای پیشرفته قرار دارد. به ای است که تحت سلطه شرکت بخش تولید کارخانه
 (.OECD ،۲۰۱۶ای دارد )های تولید کارخانهتری از بخشوری پایینطور معمول بهره گ کنگ، بخش خدمات بهو هن

کار، نکات و سپاری فرآیند کسبویژه در بخش برونبخش خدمات در هند و فیلیپین به های موفقیت در توسعه  حتی داستان
رزش افزوده پایین همچون مراکز تماس است. تمرکز صادرات خدمات توسط هشدارآمیزی دارد. بیشتر تمرکز این بخش روی کارهای با ا

 نقل است. وز جمله گردشگری و حمل های سنتی ااقیانوسیه عمومًا همچنان در عرصه-های اقتصادی آسیانظام

 

1. Glick and Moreno 



 

 

کند است. این  های سوم  دارای ارزش باال همچنانترین بخش این منطقه، سرعت تحول ساختاری از بخش دوم به بخشبرای بزرگ
ربوط به های مکردند با چالشتر سریع رشد میاقیانوسیه که پیش-آسیا های اقتصادی در حال توسعه  امر موجب شده است که بیشتر نظام

 توان به گیرافتادن در دام درآمد متوسط نسبت داد.همگرایی اقتصادی و نابرابری مواجه شوند. همه این موارد را می
 یابد بین کشورها و درون آنها گسترش می  . نابرابری۵-۳-۶

گذاری مستقیم خارجی عوامل و سرمایه  حاصل شده است. بازبودن نسبت به تجارت  -بین کشورها و درون آنها-رشد سریع با افزایش نابرابری  
 اند.مند نشدهشدن بهرهازه از جهانیاندیکهای اقتصادی بهحال، همه کشورها و گروهایناند. بامهم توسعه اقتصادی سریع این منطقه بوده
اند. برای مثال، کشورهایی دههای ارزش جهان تجربه کر های نابرابر را برای مشارکت در زنجیرهدر واقع، کشورهای این منطقه فرصت

های اقتصادی با ستند. نظامهای ارزش جهانی با فناوری نسبتًا پیشرفته نقشی دارند، اغلب کشورهای با درآمد باال و متوسط هکه در زنجیره 
 اند.درآمد پایین عمومًا کنار گذاشته شده

گرفته در  ( و کشورهای قرارSIDs) 1وچک در حال توسعهای ک(، کشورهای جزیرهLDCsیافته )در نتیجه، کشورهای کمتر توسعه
صورت درصدی از کل به-اند. فقر  کاهش داده  مناطق جنوب، جنوب غربی، شمال و آسیای میانه فقر شدید را با سرعتی کمتر از بقیه جهان

 در این کشورها ثابت مانده است. ۲۰۱۰از سال  -جمعیت آنها
های اقتصادی این منطقه همچون بنگالدش، چین، هند و اندونزی، ترین نظاماز نظر رشد پرسرعتترین و  عالوه بر این، در پرجمعیت 

را مشاهده کنید(. دلیل امر تا حدودی فرصت   ۱۱شمگیری افزایش یافته است )شکل شکل چبه ۱۹۹۰نابرابری درآمد درون کشور از سال 
 نابرابر برای ادغام تولیدکنندگان در بازارهای جهانی است. 

 2عنوان مثال، مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط های بزرگ است. به نفع بنگاههای ارزش جهانی معمواًل به کلی، تکثیر زنجیرهطوربه
(SMEsبیش )های ارزش جهانی مشارکت میمستقیم به صادرات در زنجیرهتر از طریق کمک غیر( کنندOECD/  ،۲۰۱۷بانک جهانی .)

های دارای طور ویژه در بخش های ارزش جهانی بهمشارکت مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط در زنجیرهدر کشورهای در حال توسعه، 
ندرت در زنجیره ارزش جهانی درآمد، مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط بهی اقتصادی کمهاارزش افزوده پایین متمرکز است. در نظام

های ارزش (. تکثیر زنجیره ۲۰۱۷بانک جهانی،  /OECDنظام اقتصادی است ) کنند زیرا بیشتر فعالیت آنها در بخش غیررسمیشرکت می
نیروی کار ماهر بر غیرماهر منجر شده است و این امر به گسترش  جهانی در صنایعی که نسبتًا متکی بر فناوری هستند معمواًل به ترجیح

 کند.های دستمزد در یک کشور کمک می نابرابری

 

1. small-island developing states 

2. small and medium-sized enterprises 



 

 

 
 1در برخی کشورهای آسیایی افزایش یافته است . نابرابری درآمد ۱۱شکل 

 ( ۲۰۱۴و   ۱۹۹۰تغییر در نابرابری درآمد برحسب کشور )

 ۲۰۲۰. تفکر توسعه در دهه ۶
تر و بهبود بهروزی، چگونگی کاهش فقر، دستیابی به توسعه اجتماعی وسیع  های توسعه درباره  ها و گفتمان ها، کاربستسال نظریه  ۷۰پس از  

عنوان اهداف هدف توسعه پایدار که تا حد زیادی به  ۱۷تری رسیده است. نخست،  المللی توسعه به اجماع گستردهکه جامعه بینرسد  نظر میبه

 

دهد. نوارهای آبی رنگ تغییر در متوسط ضرایب جینی برای هر کشور را نشان می 2۰14تا  2۰1۰. اعداد کنار هر نوار، متوسط ضریب جینی درآمد بازار طی دوره 1

 دهد.برای هر کشور نشان میرا  2۰14تا  2۰1۰و  1۹۹4تا  1۹۹۰ساله موجود طی دو دوره پنج



 

 

به نتیجه برسند. اهداف توسعه پایدار با هدف  -نظر از سطح درآمد آنهاصرف-اند باید توسط همه کشورها و ملی پذیرفته شدهتوسعه جهانی 
گذاران هنگام طراحی راهبردهای کشور و انتخاب ترتیبات شود. دوم، سیاستطور منظم کنترل میسراسر جهان بههای پاسخگویی دولت

پذیر باشند. سوم، چنین الملل و همکاری برای توسعه ملی باید انعطافبازارها و همچنین نقش تجارت بینها و خاص در مورد نقش دولت
توانند از های فراوان بگیرند. آنها همچنین میوانند از فرآیندهای مشارکتی و مشورت محلی کمک تمی -و پذیرش آنها -های سیاستی گزینه

ای بهینه وجود ندارد. مسیر توسعهعبارت دیگر، هیچ تک مند شوند. بهها با بسترهای محلی بهرهربست المللی و »تبدیل« و تعدیل کاتجربه بین
های که سازمانحالیاند استفاده کنند، درگذاران در سراسر جهان آموختهیی که سایر سیاستهاتوانند از درسحال، کشورها میاینبا

 نند. کچندجانبه به تسهیل چنین تبادالتی کمک می 
 . تحول جغرافیای اقتصادی، پوپولیسم و تغیر اقلیم ۶-۱

 ادند:تدریج به مسیرهای جدید سوق دنظر از بحران، سه عامل دیگر تفکر توسعه را بهصرف
ویژه برای کشورهای در حال رشد و توسعه اقتصادی پایدار در چین و دیگر کشورهای در حال توسعه و پیامدهای جهانی آن به •

 توسعه. 

 بحران نوظهور تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست •

 OECDافزایش تمایالت ضدجهانی و پوپولیسم در کشورهای  •

یابد. طور قابل توجهی کاهش میکردند که فقر عمومی بهاز کارشناسان توسعه تصور می بینیم که تعداد اندکیبا نگاه به گذشته می
رخ خواهد   OECDو غیر    OECDوری( بین کشورهای  زودی وارونگی درآمد )و بهره کرده است که بهبینی نمییک از آنها پیشاحتمااًل هیچ

طور قابل توجهی در چین و  ویژه در آسیا و امریکای التین و به ال توسعه، به انگیزی از کشورهای در حداد. اما هر دو مورد در تعداد شگفت 
 (. ۲۰۱۱هند اتفاق افتاد )رودریک 

آمیز ناشی از یک دستورالعمل واحد نبوده، بلکه ترکیبی از چندین ناسان اتفاق نظر دارند که رسیدن به توسعه موفقیت بسیاری از کارش
های اقتصادی خاص )هر کشور(، بازارگرا و متفاوت از جریان اصلی بودند. ای از اصالح سیاستها آمیزهرویکرد توسعه بوده است. این رویکرد

گذاری در سرمایه انسانی و بهبود مدیریت دولتی و خدمات عمومی تر در نظام اقتصادی جهانی، سرمایهعمیق  اصالحات موفق شامل ادغام
 (.  ۲۰۱۷نسی بود )رودریک، شاو همچنین برخی آزمون و خطاها و مقداری خوش

مشارکت سیاسی، حقوق بشر و محور و موفقیت اقتصادی چین همچنان تفکر سنتی غربی در مورد نقش بازارهای آزاد، مدل دولت 
 (. ۲۰۱۶، 1کشد )کورالنتزیکآزادی مطبوعات را به چالش می

 اقتصاد سبز تمرکز بر و ایافزایش انتشار گازهای گلخانه ،. تحول جغرافیای اقتصادی ۶-۲
جه انتشار کربن در بر موجب افزایش قابل توهای زیادی در پی داشته است. رشد انرژیهزینه OECDافزایش ثروت در کشورهای غیر 

 شود.تولید می -عمدتًا در چین و هند- OECDشده در جهان اکنون در کشورهای غیر اکسید کربن منتشرجهان شد. دوسوم دی
ای در جهان  در پاریس را حفظ کرد و بدون کاهش گسترده انتشار گازهای گلخانه ۲۰۱۵ه بتوان توافقنامه سال رسد کنظر میبعید به
گراد نگه داشت. به دالیلی مشخص، دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بهبود وضعیت رفاه درجه سانتی ۲گرمایش زمین را زیر حال توسعه 

سوی توسعه همراه با کربن پایین )»سبز«( دیگری در تفکر ماست: از توسعه ناشی از کربن باال به در سراسر جهان مستلزم تغییر جهت ویژه
 (. ۲۰۱۲)بانک جهانی، 

 شدن جهانی  وعده   عدم تحقق .۶-۳
 

1. Kurlantzick 



 

 

شدن نیجها .را از دست داده استشدن لیبرال جهانییعنی  داستان خود ترین جلوه  ، تفکر توسعه برخی از امیدوارکننده۲۰۱۵از حدود سال 
در حال توسعه  سال گذشته توسط بیشتر کارشناسان توسعه ترویج شده است، اکنون از گوشه و کنار جهان از جمله کشورهای  ۲۵که طی 

 (. ۲۰۱۸، 1گیرد )دودنی و ایکنبریمورد حمله قرار می
، در حال افزایش OECDرهای عضو ویژه در کشوگرایی و پوپولیسم، به، نارضایتی شهروندان، ملی۲۰۰۸از زمان بحران مالی سال 

مقیاس و نابرابری گرایی، بلکه به مهاجرت بزرگ نبهشدن و چندجاتنها به رژیم تجاری لیبرال جهانی، اروپاییاست. این افزایش نارضایتی نه
می رسد کاهش مشروعیت  نظر  طور متناقض، بهرا تحت فشارهای زیادی قرار داده است. به  OECDهای  درآمد هم ربط دارد. این امر دولت

 دهند.محور باهم رخ میدولت رفاه لیبرال و احیای مشروعیت توسعه دولت 
 باید با اجرای مؤثر مطابقت داشته باشد . تفکر توسعه ۶-۴

د خورده است. ها در مورد بهبود رفاه انسان و رویدادهای دنیای واقعی پیونای با جریان مستمر ایدهشکل پیچیده، تفکر توسعه به۱۹۵۰از دهه  
بوده است. همچنین تفکر توسعه از  ویژه، تحوالت اجتماعیها، و بهها و درگیریهای اقتصادی و مالی، جنگ این رویدادها شامل بحران 

 (. ۱۹۸۳های راهنما را دریافت کرده است )چنری، های توسعه، دادههای کاربستها و موفقیتشکست
شود، این کاربست به یک کاربست توسعه اندیشیده می محض اینکه درباره  نوکراتیک نیست. به های تک تفکر توسعه مبتنی بر بازسازی

ای در یک کامل تجزیه و تحلیل شده و اهداف توسعه طورشود. شرایط محلی باید بهنزدیک شده و بخش از آن می فرآیند سیاسی برجسته
شود. چیزی که سیاست و قدرت وارد می اربست توسعه به قلمرو مورد مناقشه  فرآیند مشارکتی تعریف شوند. اما حتی در آن زمان، تغییر ک

احتمااًل  -گذارعلت دستور کار پنهان خود سیاستیا به-گذار های خوب سیاسترغم نیتعلی شود،توسعه می واقعیتبدیل به سیاست 
گونه که گفته شد عملیاتی نیستند باالتری قرار دارند و همانها در سلسله مراتب نامشخص خواهد ماند. عالوه بر این، برخی انواع سیاست

شده و به مراحل عملی تبدیل شوند. یک بحث قدیمی در اقتصاد سیاسی ای محلی تفسیرهها باید با واقعیت(. این سیاست۲۰۰۷)رودریک،  
ها و »داللی اصالحات« وجود دارد ح سیاستهای مدیریت اصالدشواری باره  گذاران در جویی توسط سیاستگذاری توسعه و رانت سیاست
 (. ۱۹۸۶، 2)باگواتی

های اقتصادی نوظهور امروزی امری مهم  شده در نظامپردازی هدایته و بداهه گری دقیق همراه با راهبردهای مختلف توسعآزمایش
های ها دانش و دشواری ر آن دولت های سیاستی هستند که دهای توسعه اساسًا آزمایشها و پروژه (. سیاست ۲۰۱۸، 3اند )لیبوده

آورد مهم اخیر برای  ها ره( در اصالح سیاستPDIA) 4محور اند. انطباق تکراری مسئلهکننده نتایح اقدامات خود را محدود کردهبینیپیش
 (. ۲۰۱۷، 5این جریان پژوهشی بوده است )چانگ 

های مرور، یادگیری و تعدیل نیاز به سری چرخه از طریق یک در عوض، مقامات دولتی برای دستیابی به نتایج و پیامدهای مطلوب
ساختن سودمند کند، یک »دست پنهانی« به »پنهان( خاطرنشان می۱۹۶۷گونه که هیرشمن )حرکت زیگزاگ دارند. گاهی اوقات، همان 

 تر باشد. انش محدودی باید مشارکتیگذاری برای غلبه بر چنین دکند. عالوه بر این، فرآیند سیاستیها« از چشم آنها کمک م دشواری
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