
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 

  65 -96 ، صفحات1391 خرداد، 3  شماره
  

  های فقرزدایی نظریهبررسی و نقد 
  

  1سیدمهدی زریباف
  

یافتگی مورد بررسی    مختلف از روند توسعه و توسعه     های   های فقرزدایی پارادایم   به منظور بررسی و نقد نظریه     
اعتقاد به توسعه از طریق تجـارت       یعنی  ها آنها بر اساس دو معیار        ور درک صحیح از نظریه    به منظ . قرار گرفت 

نتایج مطالعـه مؤیـد آن اسـت کـه رفـاه            . بندی گردید  متقابل و دوم تعارض برای رشد در هر پارادایم دسته         
ع فوی دیگر، به منا   ها نتیجه خود به خودی توسعه است و از س          ای از پارادایم   اقتصادی و رفع فقر براساس پاره     

 کنترل کامل پیشنهاد    ورتها تجارت را تنها درص     دسته دیگری از پارادایم   . متقابل در تجارت آزاد وابسته است     
  .دانند که در این مقاله بطور کامل بدان پرداخته شده است کردند و گروه آخر، اولویت را رفع فقر می می

  
  .های توسعه سعه، رشد اقتصادی، پارادایمای توه اقتصاد توسعه، نظریه: های کلیدی واژه

  
  مقدمه. 1

یند تخصیص منابع و ادانند که از یک سو با تفسیر فر امروزه اقتصاد توسعه را یک شاخه تحقیقاتی می      
بـرای    های علمی    توصیه ، و از سوی دیگر    یافته ارتباط دارد   تحول اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه     

هـا شـامل انتخـاب اسـتراتژی توسـعه و             پیـشنهاد که این    (شود  امل می ش به توسعه اقتصادی را      دستیابی
های اصلی در مطالعه توسعه        شرح دیدگاه  مقاله، هدف از این     .)باشد  میهای مترتب بر آن نیز       سیاست
پردازی توسعه پس از اسـتقرار هـسته          های فکری مسلط بر جریان نظریه       چارچوب همچنین،. اقتصادی
  .دهد می قراربررسیاند مورد   وسعه کاربردی و نظری بیشتری بودهبخش ت  الهام را کهنظری

هـای مختلـف از        انتظار داشت که با شماری از پارادایم       بایست   می در مطالعه متون اقتصاد توسعه    
هـای مختلـف      هـا در دوره     برخی از ایـن پـارادایم     . نیافتگی مواجه شویم   روند توسعه و همچنین توسعه    

عـالوه بـر ایـن، توانـستند        . انـد   ای شده   اند و موجب تحوالت نظری گسترده       تهای یاف   مقبولیت گسترده 
را پـشتیبانی فکـری    ) ریـزی سیاسـتی    ریزی اقتصادی و طرح     برنامه( های علمی     انواع مختلفی از فعالیت   

ها، باورها و ادراکاتی از وقایع اقتصادی اسـت           ای از ارزش    ها مجموعه    از این برداشت   یکهر  . نمایند
شناسی متمایزی توسط گروهـی از دانـشمندان بـرای تفـسیر ماهیـت                اه با شکل نظریه و روش     که همر 

                                                            
 zaribaff@gmail.com                                                                    .های اقتصاد بومی رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل. 1
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66 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

گیری و توسعه یک پـارادایم       توجه به این نکته ضرورت داردکه در شکل       . اند    توسعه بکار گرفته شده   
حتی گـاهی عوامـل سیاسـی و مـذهبی      . فراوانی اثرگذارند    اقتصادی و علمی   -فکری عوامل اجتماعی  

 آن نظریه الزم است مجموعه شـرایط        صحیحکند و برای درک        نظریه را تسریع یا کند می      تولد یک 
  .توجه قرار گیرد مورد و فشارهایی که به تولد آن منجر شده است

مجموعـه شـرایط و      هـا ایجـاد شـود ابتـدا          از نظریـه   صـحیحی  بـرای آنکـه درک       مبحثدر این   
سـپس،  . تـصر در بخـش اول بیـان شـده اسـت           های توسعه بـه شـکلی مخ        گیری نظریه   های شکل   زمینه

شناسـی   هـا، ادراکـات و روش       آشکار، باورها، ارزش   صورتهایی بررسی خواهند شد که به         پارادایم
معیار دیگـر   .  از اعضای مکاتب اقتصادی را به دست آورد        بسیاریآن مشخص باشد و حمایت گروه       

 بـه  ، در نهایت.ها است است تنظیم سیمانند هایی  بکارگیری آنها در فعالیتامکانها  انتخاب این نظریه  
  .ای خواهیم داشت ها وارد است اشاره نقدها و مناقشاتی که بر این نظریه

  

  توسعههای  هگیری نظری های شکل زمینه. 2
: توجه بسیاری از اقتـصاددانان بـود کـه عبارتنـد از      دو موضوع مورد1950 تا اوایل  1940های   در سال 
هـایی بـرای تبیـین      نظریـه ،در ایـن زمـان   . یابی به پیشرفت و رفاه    شورها و راه دست   ک ای از   ر پاره علل فق 

هـای توسـعه     کل گرفت که اکنون آنها را نظریـه       رهایی برای آن ش     نیافتگی و ارائه راهکا    پدیده توسعه 
گرفـت و   های فکری دانش اقتصادی موجود شکل مـی  ها بر بستر سرمایه این نظریه . نامیم  اقتصادی می 

. توجهی داشـتند   پردازی سهم قابل     رویکردهای تحلیلی متعارض با اقتصاد حاکم نیز در این نظریه          البته
به رغم وجود تـضارب آراء مکاتـب گونـاگون تفکـر اقتـصادی در آن دوره بـرای آشـنایی بـا بـستر              

کـه  (هـای رشـد کالسـیک         نظریـه  هـای مبتنـی بـر       تکوین مطالعات نظـری توسـعه تنهـا بـه بیـان ایـده             
های   و بخشی از نکات اصلی نظریه     ) اند    کید را بر آنها داشته    أردازان مکتب کالسیک بیشترین ت    پ نظریه

  1.ایم مارکس بسنده کرده
  

   رشد کالسیکهای هی از نظرییها ایده. 3
 بـه   گـسترش بازارهـا   ) ت و ریکاردو تا حتـی دوران کینـز        از آدام اسمی  (های رشد کالسیک      در نظریه 

مین مـالی   أ منبـع تـ    سـود  وکـار اسـت      وری نیروی   ء بهره ایش تولید و ارتقا   ترین محرک افز   عنوان مهم 
  .شود های جدید شناخته می گذاری سرمایه

                                                            
  .های اقتصاددانان پیش از شومپتر مراجعه کنید بیشتر در زمینه بسترهای تکوین نظریات توسعه به نظریهبرای مطالعه . 1
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67 های فقرزدایی بررسی و نقد نظریه

 گسترش قلمـرو بـازار توصـیه کـرده          ابزار میت، آزادسازی تجارت را به عنوان     هر چند آدام اس   
تغییـرات  ا،  هـ   کالسـیک . کیـد کـرد   أبـرآن ت   1مزیـت نـسبی   بود، اما ریکاردو مجـدداً بـا ارائـه مفهـوم            

مین موادخام و موادغذایی جمعیت روبه رشبسیار       أکار و ت   وری نیروی    را در افزایش بهره    تکنولوژیک
  .دانستند مهم می

  کید آدام اسـمیت درمـورد گـسترش بازارهـا گـامی           أ آرتوریانگ مجدداً از ت    ،20در اوایل قرن    
کـار و در   وری نیـروی  ایش بهـره توانـد بـا افـز    فراتر نهاد و اظهار داشت که نوآوری تکنولوژیک مـی   

در این مکتب، نقش دولت نیـز محـدود   . نتیجه افزایش درآمد و تقاضا به گسترش بازارها منتهی شود      
پـردازان کالسـیک    در نهایـت، نظریـه  . اجتمـاعی اسـت   مینأو تـ  به ایجاد امنیت، تولید کاالی عمومی    

در کـشورها را در گـسترش بازارهـا         روش دستیابی به پیشرفت و رفاه و همچنین رفع فقـر و فالکـت               
. یابـد   خود وضع فقرا بهبـود مـی          به  معرفی کردند و معتقدند با بهبود تولید و افزایش سرانه درآمد خود           

شـود ناکـارا       به دلیل اینکه موجب اختالل در بازارها می         بنابراین، دخالت دولت به منظور مقابله با فقر       
  .بود و مانع توسعه سریع خواهد شد

ای از نظریات     های کالسیک است که به عنوان مجموعه        های کلی نظریه    د یادشده، ویژگی  موار
 عـواملی   .گرفته از برخی روابط و عوامل کلیدی ثابت مکرر مطرح شـده اسـت              غیریکپارچه اما شکل  

بیـان  های بعـدی بـا        در بخش . تکنولوژی، رشد جمعیت و منابع طبیعی      انباشت سرمایه، تجارت،   مانند
  .تر خواهد شد های اقتصاد کالسیک روشن اندیشه  ها از گیری این نظریه ی توسعه، میزان وامها نظریه

  

  ظهور اقتصاد توسعه. 4
ها در برابـر آن و نظریـه توسـعه      مارکسیست ها از یک سو، نظریه    های کالسیک   در شرایطی که نظریه   
هـایی در مـورد      نـد، نظریـه    اقتـصاد را پـر کـرده بود        های رشد اقتـصادی فـضای       شومپتر و دیگر نظریه   

ها، باورها و ادراکـات   ها بر پایه ارزش آورد، هرکدام از این نظریه  ر می موضوع، توسعه اقتصادی سر ب    
  .اند  های زیر پاسخ داده متفاوتی شکل گرفته بودند و هرکدام به شکل متفاوتی به پرسش

انـد،      ولوژیـک بـوده   های تکن  که کشورهای پیشرفته صنعتی همواره پیشگام پیشرفت       هنگامی −
مین کند؟ در این بین نقـش       أنیافته ت  تواند بیشترین منافع را برای کشورهای توسعه        می تجارت آزاد آیا  

  های خارجی چگونه است؟ کمک
 یک دوره نابرابری شدید را تحمل کرد؟ ارتباط بایست می برای دستیابی به توسعه آیا لزوماً −

  توسعه و برابری چگونه است؟

                                                            
1. Comparative Advantage 
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اندازها الزمه پیشرفت اقتصادی است، اگـر چنـین اسـت روش افـزایش آن                    پس آیا افزایش  −
  چیست؟
داری در  نیافتـه مـسیر مـشابه توسـعه سـرمایه       کـرد کـه اگـر کـشورهای توسـعه      فـرض توان    آیا می  −

  یابند؟ کشورهای پیشرفته صنعتی را ادامه دهند به توسعه صنعتی دست می
سعه محـدوده اختیـارات تعریـف کـرد؟ دخالـت        توان برای دولت به عنوان متولی تو        آیا می  −

  بهینه دولت چه معیارهایی دارد؟
آیــا بــرای دســتیابی ســریع بــه توســعه بایــد اقــدام بــه انتخــاب کــرد و در صــنایعی خــاص    −
  شوند؟ گذاری کرد؟ این صنایع چگونه مشخص می سرمایه

ادایم فکـری   زیرا هرپار  ،ها در هر پارادایم فکری متفاوت است        چگونگی پاسخ به این پرسش    
به همـین دلیـل،     . های اقتصادی دارد    هدف متفاوتی از توسعه دارد و درک متفاوتی از واقعیات پدیده          

هـای آن     هـا در هـر پـارادایم اشـاره مختـصری بـه باورهـا و ارزش                  پیش از بررسی پاسخ ایـن پرسـش       
  .ایم داشته

ــارادایم   ــاعی از پ ــوم اجتم ــشمندان عل ــعه    دان ــوع توس ــه در موض ــکل گرفت ــای ش ــصادی ه  اقت
هـای توسـعه را بـه دو پـارادایم کـامالً               کارتر کل نظریه   -فاستر. اند  های متفاوتی ارائه کرده     بندی  طبقه

 و  )1975(1چنـری .  الگـوی نئومارکسیـستی    الگوی توسـعه حـاکم بـر غـرب و           : کند  متضاد تقسیم می  
هیرشـمن  . دهند  ر می  قرا توجهد  ور را نیز م   الگوی نئوکالسیکی بندی نقش      در این تقسیم   )1991(2لیتل

چهار مکتب فکری را مشخص کرده است که عبارتنـد از نئومارکسیـسم، نئوکالسـیک، مارکسیـسم                 
 و منـابع تجـارت      3گرا کید بر اقتصاد یگانه   أمبنای میزان ت  که بر (کالسیک و الگوی اقتصاددانان توسعه    

بـودن بـه     هیرشـمن عنـوان قائـل    نیز مانند اثـر مقالهدر این    .)بندی را انجام داده است     متقابل این تقسیم  
اما موضوع دیگـری    ،ایم ها در نظر گرفته     بندی پارادایم   یکی از معیارهای دسته   را   منافع متقابل تجارت  

تعـارض توسـعه و     بودن بـه     کند، قائل   های توسعه ایجاد می    رسد تفاوت اساسی در نظریه      که به نظر می   
 پیشین درمورد هر پارادایم ایـن مطلـب را مـورد        های  در کنار پاسخ به پرسش     ،بنابراین 4. است عدالت

چـه جایگـاهی در چـارچوب فکـری هـر            کاهش فاصـله طبقـاتی     و   رفع فقر که  دهیم    بررسی قرار می  
های توسعه به انگیزه رفع فقـر          نظریه تمام این معیار از آن جهت جذابیت دارد که غالباً           دارد؟ پارادایم

                                                            
1. Chenery  
2. Little  

  .مسیر یکسان توسعه برای تمام کشورها جهان شمولی نظریات توسعه. 3
  .Deninger, Klaus, and Lyn Squire, (1997) و Persson, T. and G. Tabellini(1994(                : به کنید نگاه نمونه برای. 4
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ای تغییـر    امـا گـاهی اولویـت تحقیقـاتی خـود را بـه گونـه               ،اند    نیافته شکل گرفته   در کشورهای توسعه  
های آنها اهمیتـی نـدارد و حتـی در برخـی      رسد بهبود وضع طبقه فقیر در تحلیل اند که به نظر می    داده

 .موارد با آن مخالفت شده است

ه  گرو .ایم  اساس دو معیار فوق در سه گروه مجزا تقسیم کرده         ، نظریات توسعه را بر    مقاله این   در
 و از   1داننـد   خـودی توسـعه مـی       بـه   هایی هستند که رفاه اقتصادی و رفع فقر را نتیجه خود            اول، پارادایم 

هـایی هـستند       پـارادایم  ،گروه دوم . الملل هستند    قائل به منافع متقابل در تجارت آزاد بین        ،سوی دیگر 
 در صورت کنترل نهاتاند و تجارت را   موضع مخالف در زمینه سیاست خارجی اتخاذ کرده        که کامالً 

عالوه بر ایـن، معتقدنـد کـه بـرای دسـتیابی بـه رفـاه و توسـعه ایجـاد برابـری                       . کنند  کامل پیشنهاد می  
هایی هستند که ضمن طرفـداری        گروه سوم، پارادایم  . شرط الزم است      اقتصادی یک پیش   -اجتماعی

انـد و      را بـه رفـع فقـر داده        اولویـت ) المللی ناکاراسـت    مگر در مواردی که بازار بین     (از تجارت آزاد    
 ترسیم شده است و )1(معیارهای مذکور را که در جدول  .اند گاهی آن را هدف توسعه قلمداد کرده  
  .در هر مورد مصادیق آن ذکر شده است

  
  های موجود در نظریات اقتصاد توسعه  پاردایم.1جدول 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  
  ت ابزار مناسب دستیابی به توسعه؛ رفاه نتیجه توسعهآزادسازی تجار. 5

 هستند کـه معتقدنـد رشـد        ییها  کنیم گروه    بررسی می  مقالههای توسعه که در این         پارادایم لگروه او 
در این گـروه، برخـی      . بخشد  تولید فعلی روند گذار به درآمدهای بیشتر را برای توده مردم شتاب می            

دار تنها قشری است که به انباشت سرمایه و تولید کمـک              قه سرمایه معتقدند که طب  ) لوئیس و روستو  (
 تا رسیدن بـه سـطح       ،بنابراین. است) در حد صفر  ( اندک     کند و در مقابل نقش طبقه کارگر بسیار         می

معینی از توسعه نباید درآمد طبقه کارگر را افزایش داد و پس از آن زمان است که جامعـه کـارگری    
  .ود سطح زندگی خود را داشته باشدتواند انتظار بهب می

                                                            
1. Trickle Down Effect of Development 

  برابری و توسعه  
  ستبرابری شرط الزم توسعه ا  کامالً ناسازگارند  

  تجارت آزاد
  دارای منافع متقابل است

   پارادایم نئوکالسیک-
  داری  پارادایم هسته درحال رشد سرمایه-

   پارادایم اقتصاد رفاه-
   پارادایم نیازهای اساسی-

    به ضرر برخی از کشورها است
   پارادایم نئومارکسیسم-
   پارادایم ساختارگرایی-
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70 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

هـای اقتـصادی       مهـم انگیـزه    أمعتقدند که نابرابری اقتصادی منـش     ) ها  نئوکالسیک(ای دیگر     عده
، در کنـار آن عملکـرد بـازار آزاد کـارایی و رفـاه را بـه                  )های کوزنتس و کالدور     نظریه(فردی است   
بـه  . کنـد   متقابل برای کشورها ایجـاد مـی  المللی منافع رساند و در نهایت تجارت آزاد بین       حداکثر می 

دادن به رشد اقتصادی معتقدندکه شـکوفایی اقتـصادی ناشـی از     ها با اولویت این ترتیب، نئوکالسیک  
کند و با این استدالل مفهوم توسعه مبتنی بـر حـذف              تدریج به سطوح پایین جامعه نیز نفوذ می         رشد به 

ــر را رد مــی   ــاره فق ــد یکب ــه، دو پــ  .کنن ــسته دردر ادام ــرمایه  ارادایم ه ــال رشــد س طبــق (داری  ح
هـای توسـعه مـورد     ای نئوکالسـیک بـا عنـوان گـروه اول نظریـه       های توسعه   و نظریه ) هانت  نامگذاری

 .گیرد بررسی قرار می
  

  داری حال رشد سرمایهپارادایم هسته در. 6
 معطـوف بـه    ریـه هـا سـاختارگرا و نظ      الگوی لوئیس و الگوی مراحل رشد روستو را به ترتیـب نظریـه            

توان به راحتی مضامین مشترک فراوانـی بـین آن           اما با یک نگرش کلی می      ،اند  نوسازی قلمداد کرده  
.  معطوف خواهد بودمرحله جهش توجه ما عمدتاً به ماندگارترین بخش نظریه روستو یعنی          .دو یافت 

گونـه    تـوان ایـن      می وجوه مشترک بین نظریه لوئیس و روستو در مورد جهش به سوی رشد پایدار را              
میـزان تـشکیل     ". توسعه اقتصادی مستلزم تحول معیشتی و افزایش درآمد سرانه اسـت           ":خالصه کرد 

کننده  عامل تعیین ) انداز بیشتری دارند      که میل نهایی به پس    (دار کارآفرین     سرمایه توسط طبقه سرمایه   
  .)1376هانت،  (رشد اقتصادی است

کـار و      در شـرایط عرضـه نامحـدود نیـروی         ام توسـعه اقتـصادی    اش به ن    وئیس در مقاله برجسته   ل
گـذاری در   اندازها و سـرمایه   جهش به سوی رشد پایدار بر نقش کلیدی افزایش میزان پس      روستو در   

در . داننـد   تغییر توزیع طبقاتی کنترل بر منـابع را ضـروری مـی            وهر دو،    کید دارند أروند رشد اقتصادی ت   
  .وستو مکمل بعد نهادی اثر لوئیس است بخش تاریخی مقاله ر،نهایت

  

  کار و لوئیس عرضه نامحدود نیروی. 7
کار فراوانی دارند به نقد  لوئیس با هدف رفع مشکالت رشد اقتصادی در کشورهای فقیری که نیروی  

. هـای رشـد را بررسـی کـرد     های کینزی و نئوکالسیکی موجود پرداخت و علـل و محـدودیت         نظریه
 مـردم دارد، امـا موضـوع اصـلی     ثیر رشـد بـر رفـاه تـوده    أاشاره مختصری به تـ لوئیس در تحلیل خود    

نظر وی آن است که افزایش رشد کنونی روند گذار به درآمـدهای بیـشتر را بـرای تـوده مـردم                مورد
در یک اقتصاد بسته بیشتر و (به عبارت دیگر، رشد اقتصادی ناشی از انباشت سرمایه . بخشد شتاب می 
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71 های فقرزدایی بررسی و نقد نظریه

تواند پاسخگوی مسائل فعلی توزیع، انباشت سرمایه و فقر درکشورهای            می) کمتردر یک اقتصاد باز     
  .فقیر باشد

کـار    که دارای منبعی نامحدود از نیـروی       ییک اقتصاد تعبیر لوئیس از کشورهای فقیر در قالب        
 بخـش   است، یکی     چنین اقتصادهایی دارای دو بخش     .شود   نمایان می  در سطح دستمزد معیشتی است    

دهـد و بخـش معیـشتی        را مورد استفاده قرار می     1سرمایه تجدیدپذیر که  ) صنعتی/مدرن(داری   سرمایه
انـدکی دارد       میزان ستانده سـرانه    سرمایه تجدیدپذیر که به دلیل استفاده نکردن از       ) کشاورزی/سنتی(

مـازاد،  کـار    در ایـن اقتـصادها، بـه دلیـل وجـود نیـروی            .  است کمترانداز در آن بسیار         و البته میل پس   
  .کند داری را میزان درآمدها در بخش معیشتی تعیین می کار موجود در بخش سرمایه دستمزد نیروی

به این ترتیب، مانع اساسی در مسیر رشد تولید، عدم انباشت سرمایه مولد اسـت کـه آن هـم بـه                     
 هرگـز    درصـد مـردم    90زیـرا در کـشورهای فقیـر         ،شود  انداز، ناشی می      نوبه خود از سطح پایین پس     

ی بـه   انـداز کننـد، ثروتمنـدان هـم تمایـل زیـاد               ای از درآمد خود را پس       مالحظه توانند سهم قابل    نمی
تولیـدی مـصرف    انـدازی داشـته باشـند در امـور غیر            اگـر هـم پـس      مصرف کاالهای تجملی دارند و    

کنـد     مـی  فـرض ) مطابق روال اقتصاد کالسیک   (ماند که لوئیس      دار باقی می   تنها قشر سرمایه  . شود  می
  .شود گذاری مولد می انداز و سرمایه که سود این قشر صرف پس

داری وجـود   تر، لوئیس معتقد است که هرجا هسته هرچنـد کـوچکی از سـرمایه     به عبارت ساده  
گـذاری مجـدد سـود توسـط      مایهکـار ارزان نیـز نامحـدود باشـد بـا سـر       داشته باشـد و عرضـه نیـروی       

حـال اگـر دسـتمزدها در       . یابـد   کار افزایش می    نتیجه جذب نیروی   داران، انباشت سرمایه و در     سرمایه
گذاری مجـدد سـود مـازاد      با هر نوبت سرمایه  ی در سطح حداقل معیشت باقی بماند      دار  بخش سرمایه 

  .افزاید یابد و افزایش سهم سود از درآمد ملی بر میزان رشد اقتصادی می سود کل افزایش می
ها با ایجاد تـورم در       کند، دولت   داند که پیشنهاد می     تا آنجا می  دار را     لوئیس اهمیت قشر سرمایه   

داران   ها به رشد کشور شتاب دهند و این موضوع یـا در مجـرای ایجـاد اعتبـار بـه نفـع سـرمایه                         قیمت
در چنین شـرایطی،    . گیرد  مین اعتبار برای تشکیل سرمایه توسط دولت صورت می        أخصوصی و یا با ت    

کـار مـازاد    یابد تا کل نیروی داری از درآمد ملی آنقدر ادامه می ازاد سرمایهرشد بر اثر سهم فزاینده م 
امـا   ،یابند  و سرانجام در این مرحله دستمزدها به ناگزیر افزایش می          شود  داری می   جذب بخش سرمایه  

ها موجب شده است تا او نقش طبقه کارگر را در افزایش تولید و توسعه بـسیار                   فرض  لحاظ این پیش  
عـالوه  . اندکی از افزایش تولید را برای این طبقه در نظر بگیرد               سهم ،لمداد کرده و در نتیجه    محدود ق 

کـه ناشـی از افـزایش       (کند که دولت بخش اعظم افزایش درآمد دهقانـان            بر این، لوئیس پیشنهاد می    
                                                            
1. Reproducible Capital 
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72 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 و دنمایـ  و صـرف انباشـت سـرمایه        دریافت کنـد  را به صورت مالیات از آنان       ) تولید سرانه آنها است   
  .های کارگری را محدود کند کند تا دولت رشد اتحادیه برای ثبیت دستمزدها پیشنهاد می

اش نـشان    دادن بیش از حد بـه رشـد و انباشـت سـرمایه لـوئیس در نظریـه                  به هر حال، با اولویت    
داری باشد، جامعه کـارگری نبایـد تـا پـیش از              رساندن رشد سرمایه   دهد که اگر هدف به حداکثر       می

انتظار افزایش سـطح زنـدگی خـود را داشـته           )  در نظریه روستو   جهشیا زمان   (کار    مازاد نیروی  اتمام
  .باشد

  

  جایگزینی برای تئوری کارل مارکس: نظریه مراحل رشد روستو. 8
ــ  ثیر بــسزایی بــر میــزان أبنــابر اســتدالل روســتو، میــزان ابتکــارات فنــی و ســرعت بکــارگیری آنهــا ت

)  دومار -هارود  متغیر کلیدی در الگوی رشد    (ن، نسبت سرمایه به تولید نیز        بنابرای .گذاری دارد   سرمایه
  .کند همگام با تغییر تکنولوژی و کارایی استفاده از ذخایر موجود تغییر می

های رشـد نئوکالسـیک    ها، روستو ضمن واردکردن انتقادات اساسی بر مدل     با بیان این استدالل   
رغم  به .دهری کارل مارکس در مورد تاریخ جهان نو ارائه دنظریه جایگزینی برای تئو  قصد داشت تا    
اش   اعتبار شد، اما بخشی از آنها ماننـد نظریـه           های وی که باتوجه به شواهد تاریخی بی         برخی از نظریه  

 هنوز دوام دارد و البته استنادهای ما نیز بیشتر متوجـه همـین              1رشد خود پایدار  پیرامون جهش به دوره     
  .موضوع است
جهـش  ،  3ه مـا قبـل خیـز      لـ مرح،  2جامعـه سـنتی   : کنـد    پنج مرحلـه رشـد را مـشخص مـی          روستو

  .6مصرف انبوه و مرحله 5مرحله حرکت به سوی بلوغ اقتصادی4اقتصادی
در اینجـا نیـز عامـل       . های رشـد لـوئیس دارد        به تحلیل  بسیاریمرحله ماقبل خیز روستو شباهت      

گـذاری و   سـرمایه سـهم  توجه  ک، افزایش قابلاند  اساسی خروج اقتصاد از حالت رکود و درآمدهای     
ینـد  افر. تحقق این رشد نیازمند طبقه نوینی از کارآفرینان و تجار است          .  از درآمد ملی است    انداز    پس
 ی نوپـا  کارآفرینان. ای همراه است    گیری این رشد با تحوالت نهادی، سیاسی و اجتماعی عمده          شکل

یابـد، نهادهـای مـالی نـوین ایجـاد            رمایه پایه افزایش مـی    دهند، س   پذیر، بازارها را گسترش می     ریسک
هـای نــوین بـه تولیــد بـرای جــایگزینی واردات     یابـد و بنگــاه  شـوند، تجــارت آزاد گـسترش مــی   مـی 

                                                            
1. Self-Sustained Growth 
2. Traditional Society 
3. Preconditions for Take-off 
4. Take-off 
5. Drive to Maturity 
6. High-Mass Consumption 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             8 / 32

http://ejip.ir/article-1-128-fa.html
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 درصد درآمد ملی افزایش یابـد مرحلـه جهـش آغـاز     5گذاری مولد تا   اگر میزان سرمایه  . پردازند  می
تحـوالت عمیقـی در فنـون تولیـد و          یابد و     واقعی افزایش می   پس از آن، ناگهان تولید سرانه        .شود  می

  .شود جریان کسب درآمد ایجاد می
رشـد  . ای دارد    بخش پیشرو اهمیـت ویـژه       مولد گذاری  میزان سرمایه در تحلیل روستو عالوه بر      

مانند لکوموتیو موجب رشد بخش     ) آور جدید ن نوآوری و استفاده از منابع سود      با امکا (بخش پیشرو   
های انتخابی پیشرو  گذاری در بخش تر، روستو سرمایه عبارت ساده به. شود و بخش اشتقاقی میمکمل 

  .داند را عامل رشد کل اقتصاد می
 در حالی که لوئیس بر تعامـل        ،شود که نظریه لوئیس و روستو مکمل یکدیگرند         یادآوری می 

گذاری و ظهور بخش پیشرو بـا        بیکاری و افزایش انباشت سرمایه تمرکز دارد، روستو افزایش سرمایه         
هـر دو نظریـه بـه نقـش طبقـه بالنـده کـارآفرین و               . افزایش رشد را محور تحلیل خود قرار داده است        

 ،هـر دو دیـدگاه    . انـد   کید دارند و بیشتر متوجه نقش انباشت سرمایه در توسعه اقتـصادی           أدار ت  سرمایه
در .  را بـه همـراه دارد      بـوه  متـراکم و ان    انداز رشد     چشمتوسعه نشانگر فرایندی است که پس از شروع         

در دیدگاه روستو ایـن نقـش،       . کنند  ها نقش معینی در پیشبرد و تداوم این روند ایفا می           این بین دولت  
 دخالـت دولـت را در کـاهش فقـر و            یـک   امـا هـیچ    ،ایجاد شرایط الزم برای آغاز روند رشـد اسـت         

ای توزیع درآمـدی موجـب کـاهش انگیـزه طبقـه            ه  کنند و معتقدند که سیاست      نابرابری پیشنهاد نمی  
انداز و انباشت سرمایه  خواهد شد و تمایل به پس) اند ترین عامل توسعه که مهم(دار    کارآفرین سرمایه 

اند، امـا       های خارجی را توجیه کرده     با اینکه هر دو نظریه لزوم کمک      . دهد  را در این طبقه کاهش می     
 سـعی در محاسـبه      1رفیـت جـذب   گـرفتن ظ  ا در نظر  ه است و بـ    روستو نقش بیشتری برای آن قائل شد      

  .های خارجی مورد نیاز دارد میزان کمک
هـای    های بنیادین دقت تجربی و جزئیات فنـی نظریـه            نیز بر فرضیه   اتی این اوصاف، ایراد   تمامبا  

اشـی  انداز نباشد، بلکه ن       گذاری نه تنها نتیجه نبود پس       ممکن است محدودیت سرمایه   . فوق وارد است  
واهـد شـد و   انداز بیشتر ایـن مـشکل دشـوارتر خ     به این ترتیب، با توصیه به پس. از کمبود تقاضا باشد  

ناپـذیر خواهـد     گذاری در توزیع مجدد درآمد به نفع طبقه کارگر اجتنـاب          دخالت دولت برای سیاست   
مـان بـه ضـرر     بـه مـرور ز   از سویی، تجارت آزاد پیشنهاد شده به منظور کمک به انباشت سرمایه          .بود

ای در حجـم زیـاد        واردات تکنولوژی و کاالهـای سـرمایه        زیرا ،توسعه خواهد شد   حالکشورهای در 
یی ارغم وجود سرمایه زیاد به دلیل عـدم کـار   به در بسیاری از کشورها. زند ارتباط مبادله را بر هم می   

  .کنیم ه میدهاندک تولید را مشا   در استفاده از منابع موجود و اختالفات بازار رشد
                                                            
1. Absorptive Capacity 
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74 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

توان برای رفع مشکل فقر پیشنهاد داد که درآمدهای توده مردم تا مدت               در نهایت اینکه آیا می    
 و کل افزایش تولید در دست مالکان سرمایه متمرکز شود؟ با توجـه بـه اینکـه                  بماندنامحدودی ثابت   

توانـد جـذب      ا دارد مـی   قاضـ ثیری که بـر ت    أبر در این روند به ویژه با توجه به ت          استفاده از فنون سرمایه   
  .اندازد  کار مازاد را تا زمان نامشخصی به تعویق کامل نیروی

  

  پارادایم نئوکالسیک. 9
باتوجـه بـه میـزان    . انـد     توسـعه پرداختـه    خـصوص تاکنون دو شاخه از مکتب نئوکالسیک به بحث در        

پـردازان   نظریـه  و   ازار آزاد شاخه اقتصاد بـ   توان از این دو شاخه به عنوان          پذیرش اقتصاد بازار آزاد می    
و فلـسفی ایـن دو نظریـه هـسته مـشترک              هـای علمـی       بـاوجود اخـتالف   .  نـام بـرد    متعدد اقتصاد رفـاه   

ها آن را      نئوکالسیک تمامهای تحلیلی وجود دارد که       ها، باورها، نظریه و روش      توجهی از ارزش   قابل
 وعملکـرد بـازار آزاد،      های فردی اسـت     یزه مهم انگ  أنابرابری اقتصادی منش  به اعتقاد آنها،    . پذیرند  می

الملل منافع متقابـل بـرای کـشورها         تجارت آزاد بین  رساند و سرانجام      کارایی و رفاه را به حداکثر می      
کننــدگان مطلوبیــت خــود و  مــصرفایــن باورهــا ناشــی از ایــن فــرض اســت کــه  .کنــد ایجــاد مــی

 تخصیص منابع را دوباره  1ن، مقدار نهایی  رسانند و در پی آ      ان سود خود را به حداکثر می      کنندگتولید
 مفروضات مربوط به رفتار اقتصادی فرد و با          با مورد توجه قراردادن    .کنند تا به تعادل برسند      تنظیم می 

 اندیـشمندان     اعتقاد بنیادین به اولویت ارزش آزادی فردی اعم از سیاسی و اقتـصادی دغدغـه اصـلی                
از طریـق بهبـود عملکـرد    (ای فردی و استفاده کـارا از منـابع        ه  نئوکالسیک در توسعه، افزایش انگیزه    

  .)1376هانت،  (بوده است) نظام بازار
کنیم که آیـا معنـای واژه توسـعه در نظـر            بررسی دیدگاه نئوکالسیک را با این پرسش آغاز می        

دادن  ها بـا اولویـت      نئوکالسیک شود؟  آنها شامل روند فقر فراگیر مردم و درآمد متوسط سرانه نیز می           
تدریج به سـطوح پـایین جامعـه نیـز          ه  به رشد اقتصادی معتقدندکه شکوفایی اقتصادی ناشی از رشد ب         

های کـالن و رهـایی از فقـر شـدید در              کند و منابع ملی نیز به میزان کافی برای اجرای برنامه            نفوذ می 
وجـب اتـالف    واسطه برای محو فقـر عمـومی تنهـا م           حمله مستقیم و بی   . دسترس قرار خواهند گرفت   

بـا ایـن    .  افزایش تعداد مناطق فقیر کشور خواهـد بـود         تنهامنابع طبیعی محدود شده است و نتیجه آن         
  .کنند ها مفهوم توسعه مبتنی بر حذف یکباره فقر را رد می  نئوکالسیک،استدالل

های انتخابی     توسعه اقتصادی گسترش دامنه گزینه     خصوصمالک این دیدگاه برای قضاوت در     
کنندگان است که به طور گسترده با افـزایش درآمـد ملـی              در مقابل تولیدکنندگان و مصرف    ود  موج

                                                            
1. Marginal 
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تر، رشد اقتصادی حاصل از طریق اجبار و محدودسازی قـدرت انتخـاب               عبارت ساده    به .متناظر است 
گیـری در مـورد    کننـد کـه تـصمیم     با استناد به این مفهوم استدالل می       .شود  افراد توسعه محسوب نمی   

 .کننـد    محصول ملی به طور عمده بر عهده افرادی است که در فعالیت اقتصادی شـرکت مـی                 ترکیب
هـای مرکـزی، عـدم تخـصیص فنـی الزم در مـدیریت             در دولـت   فینبـود دانـش کـا     عالوه بـر ایـن،      

ها را مـورد تردیـد       بودن به نقش گسترده دولت      قائل ...اقتصادی، امکان فساد مسئوالن، اتالف وقت و      
  .دهد قرار می

. انـد   نظر کـرده  ابه توسعه برای کشورها نیز اظهار     ها در مورد امکان تجویز نسخه مش        نئوکالسیک
نیافتـه،   نها با تأیید انواع قابل مشاهده شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر کشورهای توسعه              آ

اصـلی   کـشورها در چنـد مـورد         تمـام تنوع موجودی منابع و اختالف نهادهـا، عوامـل توسـعه را بـین               
کننـده توسـعه اقتـصادی     تعیـین در یک کشور میزان موجودی منابع مـادی طبیعـی         ": کنند  خالصه می 

رغـم    بـه "،  "ثیر منابع انسانی، نهادها و ثبـات سیاسـی در رشـد بیـشتر اسـت               أیک کشور نیست، بلکه ت    
ته کنندگان بـا عقالنیـت اقتـصادی مـشابه بـا جوامـع پیـشرف               کنندگان و مصرف  ها، تولید   وجود تفاوت 

ز مثبـت تولیدکننـدگان     انـدا      به پس  تمایلفرینان و   آتوانایی کار  به همین دلیل     ".کنند  صنعتی رفتار می  
  .اند   قرار دادهتوجه را مورد سنتی و کوچک

هـا     در بخش خصوصی، نئوکالسـیک     1با استناد به این اشتراکات و باتوجه به عقالنیت اقتصادی         
ی توسـعه بخـش     به وظایفی توجه کنند که مقدمه ضروری برا        باید   تنهاها   کنند که دولت    استدالل می 

مین حـداقل   أ تـ  ،برقراری نظم و قانون، دفاع ملـی، تنظـیم عرضـه پـول            ند از   خصوصی است که عبارت   
  .آموزش و خدمات بهداشتی

تحلیل زمینه تجارت باتوجه به اصل مزیت نسبی و بـا فـرض انتفـاع متقابـل از تجـارت جهـانی،         
زیرا فرصت تجـاری حـق انتخـاب هـر کـشور را افـزایش               ،کند  لی را پیشنهاد می   المل  تجارت آزاد بین  

 که توسعه معنایی جز افزایش حق انتخـاب نـدارد، بنـابراین تجـارت آزاد بـرای                  ییدهد و از آنجا     می
  .کشورها موجب توسعه خواهد شد

تیابی به  در مجموع، اقتصاددانان نئوکالسیک با تعریف توسعه در گسترش دایره انتخاب راه دس            
هـا   وظیفه دولت . دانند  ها در بازار آزاد و تجارت می        کار قیمت ه کلی اجتماعی را در تکیه به سازو       رفا

توزیـع مجـدد منـافع        بنـابراین  ،شـود   های بازار منتهی می     در این مسیر به تصحیح اختالالت و نارسایی       
  .شود اد نمیبودن پیشنهیشتر بر قشر فقیر به دلیل ناکارا کید بأحاصل از رشد با ت

                                                            
1. Economic Rationality 
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 انتقادات زیادی به نظـام تـوزیعی بـازار وارد شـده             در پایان این بخش باید اشاره کنیم که اخیراً        
هـا مطالعـه شـده         آثـار توزیـع فرصـت      والـتن  و   فریرا در مدل بررسی شده توسط       ،عنوان مثال    به .است
 بخـش ود برخـی از افـراد       ش  اینکه سیستم بازار باعث می    شود به علت      در این مطالعه نشان داده می     . است

، ناکـارایی بـر     )گـذاری و کـارآفرینی       سرمایه های آموزش،   فرصت(کنند    ها را اشغال      اعظمی از فرصت  
 تولیـد کـل     شـود و در نتیجـه       بازده متوقف می    مهای ک   ها در پروژه    گذاری  اقتصاد حاکم شده، سرمایه   

  .گیرد کمتر از میزان مطلوب قرار می
  

   برابری راه دستیابی به آن،سعهکنترل تجارت الزمه تو. 10
انـداز نیـست؛ بلکـه دلیـل          های توسعه، دلیل کاهش میـزان رشـد، کمبـود پـس             در گروه دوم از نظریه    

نیافتگی که اقتصاد گروهی از کشورها با توسـعه و گـسترش گـروه دیگـر محـدود و مـشروط                      توسعه
ولوژیـک در کـشورهای     این محدودیت از آن جهت است که منافع حاصل از پیـشرفت تکن            . شود  می

پـردازان    برخی از نظریه  . شود  نیافته و کشورهای صنعتی به طور عادالنه بین دوطرف تقسیم نمی           توسعه
ای خـاص از روابـط        المللی مجموعـه    های توسعه معتقدند که توسعه امپریالیسم بین        این گروه از نظریه   

) پیرامـون -مرکز(داری قطبی    م سرمایه نیافته تحمیل کرده است که یک نظا       تجاری را بر کشورهای توسعه    
 الملـل کـامالً     بین ممکن است کشورها با مشارکت در تجارت آزاد        را ایجاد کرده است و در این شرایط       

  .پردازان است  بنابراین کنترل شدید تجارت محور اصلی بحث این نظریه،متضرر شوند
دهنـد و معتقدنـد    یح مـی خالف دسته اول، این گروه افـزایش دسـتمزد طبقـه کـارگر را تـرج           بر

طلبانـه،   صرفنظر از مقاصـد عـدالت     . کار با افزایش درآمد رابطه مستقیم دارد       وری نیروی   افزایش بهره 
هـا    چنـد اغلـب نئومارکسیـست     هر. رسـانند   عدالت را بـه اثبـات مـی       آنها سازگاری توسعه اقتصادی و      

ائو معتقد بود که عالوه بر این بایـد          اما م  ،کنند  برابری در نحوه توزیع قدرت در پیرامون را توصیه می         
در ادامـه بـه جـوهره اصـلی          .اختالف درآمدی بین افراد در کوتاهترین زمان ممکن به حداقل برسـد           

  .شود های ساختارگرایی و نئومارکسیست اشاره مختصری می پارادایم
  

  پارادایم ساختارگرایی. 11
بلکـه در مـوارد انگیـزه        ،انداز نیـست      س علت کاهش میزان رشد، کمبود پ      1در الگوی ساختارگرایان  

پـیش از بررسـی تحلیـل سـاختارگرایان از توسـعه و             . است کمبود ارز  و   2گذاری  ناکافی برای سرمایه  
  .)1376هانت،  (کنیم نیافتگی برداشت آنها را از اقتصاد توسعه نیافته ترسیم می توسعه

                                                            
1. Structuralists 
2. Investment Intencive 
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  نیافته دریافت ساختارگرایان از اقتصادهای توسعه. 11-1
کند،   برداری پایین فعالیت می    نیافته، بخش کشاورزی سنتی با تکنولوژی و بهره        ر یک اقتصاد توسعه   د

بخش مدرن با تکنولوژی بسیار پیشرفته و اغلب با سرمایه خارجی در تولید کاالهای اولیـه بـه منظـور     
تقاضـا بـرای    . کند  ای مورد نیازش را وارد می       صادرات فعال است و میزان زیادی از تجهیزات سرمایه        

بسیار باالست، در حالی کـه افـزایش قیمـت کاالهـای صـادراتی ایـن                ) حتی افزایش قیمت  (واردات  
زیرا بـرای افـزایش قیمـت ناچارنـد مقـدار تولیـد و              (دهد    کشورها چندان درآمد آنها را افزایش نمی      

 موجـب ایجـاد     ها به تـورم      این عوامل در کنار گرایش ذاتی این اقتصاد        .)عرضه خود را کاهش دهند    
  .شود ها می بحران در ترازپرداخت

نیافتـه نـسبت    های یادشده موجب شده است تا اقتصادهای توسعه  ساختارگرایان معتقدند ویژگی  
تـوان انتظـار      بنـابراین، نمـی   . به ابزارهای متعارف اقتصاد نئوکالسیک واکنش متفـاوتی داشـته باشـند           

 ایـن موضـوع  . ورهای پیـشرفته صـنعتی پیـروی کننـد    داشت که این کشورها دقیقاً از مسیر توسعه کش       
ثیر أنیـافتگی اقتـصادی ناشـی از تـ     هـای اصـلی توسـعه     ویژگـی  یابد کـه قائـل باشـیم         اهمیت می  زمانی

ای بـه تحلیـل        بـرای تبیـین ایـن موضـوع اشـاره          .نیافته است  یافته برکشورهای توسعه   کشورهای توسعه 
  .ساختارگرایان از روند توسعه خواهیم داشت

  

  نیافتگی تحلیل ساختارگرایان از روند توسعه و توسعه. 11-2
توسـعه ناشـی از افـزایش تولیـد بـه سـبب             : از نظر ساختارگرایان توسـعه و رشـد دو مفهـوم متمایزنـد            

تـرین تکنولـوژی و بـاالترین         کار در خطوطی از تولید است که دارای پیشرفته         نیروی  مشارکت دائمی 
  .دکار باشن وری بالقوه نیروی بهره

این توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته در مـسیر تحـول تکنولـوژی تولیـد داخلـی از کـاالی                    
نیافتـه    اما بـرای کـشورهای توسـعه       ،)توسعه بر پایه عرضه   (دهد    ای رخ می    مصرفی به کاالهای سرمایه   

. )اضـا توسـعه بـر پایـه تق      (غالباً با تقاضای مواد اولیه آنها از سوی کشورهای پیشرفته آغاز شده اسـت               
داری تـوالی منطقـی توسـعه صـنعتی از صـنایع سـبک                اندازه بازار بر انگیزه سـرمایه         باتوجه به حجم و   

ای و دست آخـر بـه کاالهـای     شروع و به کاالهای واسطه) دوام و سپس بادوام مصرفی     کاالهای کم (
ای پـسین و پـشین      شدن مبتنی بر پیونده    تر، استراتژی صنعتی     به عبارت ساده   .شود  ای منتهی می    سرمایه

از سیاست جایگزینی واردات در تولید کاالهای مصرفی آغاز و سرانجام به سیاسـت توسـعه صـنعتی                  
  .شود مبتنی بر صادرات منتهی می
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78 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

ایـن  ای دارنـد،      کیـد ویـژه   أ ت گـذاری   انگیـزه سـرمایه    که ساختارگرایان بر مفهـوم       ییاما از آنجا  
کند؟ساختارگرایان، تولید برای صادرات      تعیین می شود که چه عاملی این انگیزه را          مطرح می پرسش  

تقاضای خارجی . اند  کرده معرفی) ای خاص البته تا دوره(گذاری  را انگیزه سرمایه ) تقاضای خارجی (
مین ارز أنخست به عنوان محرک اصلی افزایش تولید، اشتغال و تقاضای داخلی و سپس به صورت تـ    

عرضه کـاالیی   فورتادو معتقد است که     . کند  گذاری عمل می   مین مالی خرید کاالهای سرمایه    أبرای ت 
تـرین   تواند مهم کننده خارجی میهای تولیدی قابل رقابت با تولید مشابه کاالی وارداتی و اتخاذ شیوه   

به این ترتیب، در شرایطی که تجربه کافی در مورد مـسیر             .غه خاطر صاحبان صنایع داخلی باشد     دغد
کارهایی بـرای تـشویق و اجبـار    نیافته سـازو   است تا در اقتصادهای توسعه   الزم بهینه رشد وجود ندارد   

  .ایجاد شود تا بیشترین منابع برای توسعه استخراج و بسیج شوند
  

  1)تحلیل رابطه مبادله(اثر عوامل خارجی بر توسعه . 11-3
عوامـل  تر   ت ساده الملل به عبار    نیافته در اقتصاد بین    گرایان معتقدند موقعیت اقتصادهای توسعه    ساختار
آنها بـا ارائـه شـواهد       .  دارد مهمینیافته نقش    ی توسعه هااندازهای رشد اقتصاد       در تعیین چشم   خارجی

رفت تکنولوژیـک در    منـافع حاصـل از پیـش      تجربی ضمن نقد نظریـه مزیـت نـسبی ادعـا کردنـد کـه                
طـرف تجـاری تقـسیم       مواد اولیه و اقتصادهای صنعتی به طور عادالنه بین دو            کنندهاقتصادهای صادر 

کننـدو حتـی      وری را برای خود حفظ مـی        کشورهای صنعتی مزایای حاصل از افزایش بهره      . شود  نمی
وری در صادرات مـواد اولیـه کـشورهای دیگـر را نیـز جـذب                  بخشی از منافع حاصل از افزایش بهره      

 رابطـه مبادلـه را در       ای  دلهوری در کاالهای مبا     ناتوانی در حفظ منافع حاصل از افزایش بهره       . کنند  می
  .دهد مدت به ضرر کشورهای صادرکننده مواد اولیه تغییر میبلند

اندازهای ضـعیف بـرای افـزایش درآمـدهای حاصـل از صـادرات              به این ترتیب، با وجود چشم     
هـای تجـاری،      پذیری درآمدهای ناشی از صـادرات مـواد اولیـه از چرخـه               با آسیب   به ویژه  مواد اولیه 

شدن و تولید کاالهای صنعتی ندارند و باید از طریق ابزارها و             ای جز صنعتی    مون چاره اقتصادهای پیرا 
بـه مهـار رونـد      ) به عنـوان موتـور رشـد      ( مشخص برای کاهش وابستگی به تقاضای خارجی         ماتاقدا

صورت، وابستگی شـدید توسـعه بخـش صـنعتی بـه واردات             در غیر این  . تخریب رابطه مبادله بپردازند   
ای در کنار کشش درآمدی پـایین تقاضـا بـرای صـادرات ایـن کـشورها آنهـا را در                      یهکاالهای سرما 

  .دهد ها قرار می معرض بحران ترازپرداخت

                                                            
1. Term of Trade 
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79 های فقرزدایی بررسی و نقد نظریه

 ساختارگرایان در مورد پدیده تورم معتقدند که اگر تورم از کنترل خارج شود، اثـر                ،در نهایت 
را بـه کـاربرد سـوداگرانه       مـدت جـای خـود       گذاری مولد بلند    سرمایهآن بر توسعه منفی خواهد بود،       

 .دهـد  هـای پردرآمـد مـی    برای گروه  غیرهها و ارتمانپ احتکار کاال، خرید ارز، ساختن آمانندسرمایه  
های نامناسب ساختاری است کـه در پـی رونـد             تورم پدیده مستقلی نیست، بلکه تجلی آشکار تعدیل       

در مهـار   توانـد نقـش مهمـی    رجی میدر این ارتباط، اعتبارات خا  . آید  رشد از مراحل توسعه پدید می     
  .نمایندناشی از رشد ایفا  فشار تورمی

  

  ها های سیاستی ساختارگرایان به دولت توصیه. 11-4
ها، حجم بازار داخلـی و کـشش          محتوای موضوع سیاستگذاری در این الگو به وضعیت ترازپرداخت        

س و روسـتو، سـاختارگرایان      بـرخالف لـوئی    .المللی بستگی دارد    عرضه داخلی و همچنین شرایط بین     
 به نظر ضرورت ندارد که مصرف شخصی      زیرا   ،دهند  سطح معینی از افزایش دستمزدها را ترجیح می       

شـدن   کل جمعیت را که به طور کلی بسیار پایین است به منظور انباشـت سـرمایه الزم بـرای صـنعتی                    
کـار و کـسب منـافع        وری نیـروی   عالوه بر این، توسعه اقتصادی اساساً با افزایش بهـره         . محدود سازیم 

طلبانـه،   صـرفنظر از مقاصـد عـدالت      . حاصل از آن از طریـق افـزایش درآمـدها ارتبـاط مـستقیم دارد              
سازگاری بین افزایش دستمزد واقعی طبقه کارگر و توسعه اقتصادی بـه دالیـل متعـددی کـه توسـط                    

کار  وری نیروی   فزایش بهره وجب تشویق ا  شود و م    آنها اثبات شده است باعث توسعه بازار داخلی می        
در ایـن    .وری اسـت    برای عدم خروج منـافع حاصـل از افـزایش بهـره             تر اینکه ابزار مهمی    است و مهم  

جهـت کـاهش     در   بایـست   مـی بنـدی    مالیـات .  از طبقه کارگر اخذ شـود      تنهاها نیز نباید      راستا، مالیات 
تـی زیـادی دارنـد و تـشویق      و به منظـور تحدیـد مـصارف تجملـی کـه محتـوای واردا       فاصله طبقاتی 

  .گیردگذاری داخلی انجام  سرمایه
های   ها به سمت بخش     گذاری  وظیفه دیگر دولت برای شتاب بخشیدن به توسعه، هدایت سرمایه         

کار بایـست در سـازو   توانـد و مـی   نـابع مـی   دولت برای تخصیص بهینه م    . کلیدی و مولد انتخابی است    
  .ا در جهت رشد اجتماعی و دگرگونی ساختاری هدایت کندقیمت بازار مداخله کند و عالئم بازار ر

از طریـق   (ضـروری را    ها بایـد سیاسـت کـاهش واردات غیر          المللی دولت    در بعد بین   ،در نهایت 
 هنگام کاهش   .اتخاذ کنند وصادرات کاالی صنعتی را توسعه دهند       ..) .بندی و  ابزارهای تعرفه، سهمیه  

سـیس  أعالوه بـر ایـن، ت  . المللی را ادامه دهند دوار تجاری بینهای مقابله با ا  چرخه تجاری نیز سیاست   
گـذاران پیرامـون را قـادر         نیافتـه، سـرمایه    بازاهای مشترک در منطقه مشخصی بین اقتـصادهای توسـعه         
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80 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

هـای حاصـل از مقیـاس یکـسان      جـویی  سازد که مانند رقبای خود در کشورهای پیشرفته از صـرفه            می
  .مند شوند بهره

  

  نئو مارکسیستیپارادایم . 12
فرانک، امانوئل وامـین بـرای تحلیـل رونـد تغییـر اقتـصادی در کـشورهای            تالش افرادی مانند باران،     

ثیر عقایـد مـارکس،     أتـ  ها تحت   نئومارکسیست. یافته الگوی نئومارکسیستی را پدید آورد      کمتر توسعه 
ولید ملی و نحوه توزیـع       تاریخی به بررسی وضعیت ت     -لنین و رزالوکزامبورگ با اتخاذ شیوه تحلیلی        

داری شـناخته     کـشورهایی کـه بـه عنـوان مرکـز سـرمایه           (آن و روابط سیاسی و اقتصادی بـین مرکـز           
توزیع طبقـاتی   .پرداختند) شود  کشورهایی که مازادشان توسط مراکز غارت می      (و پیرامون   ) شوند  می

  .)1376هانت، (ست اها  در کشورهای پیرامون محور تحلیلی نئومارکسیستمازاد
  

  مفاهیم کلیدی تحلیل نئومارکسیستی. 12-1
، 1داری انحـصاری    امپریالیسم، سرمایه : شود   چهار مفهوم کلیدی مطرح می     ها  در تحلیل نئومارکسیست  

  .3 و مازاد اقتصادی2طبقه
داری اسـت کـه درپـی کـسب مـازاد اقتـصادی از                و سیاسی نظام سرمایه     امپریالیسم مظهر نظامی  

طبقه نوعی مقوله اجتماعی است کـه       . پردازد  آوری ثروت می   اری به جمع  طریق غارت و تجارت اجب    
نمایانگر گروهی از افراد است که همگی آنها نسبت به ابزار تولید رابطـه مـشابهی دارنـد و در مـورد                      

اما مازاد اقتصادی در تحلیـل بـاران دو تعریـف جدیـد              ،کار نیز حقوق یکسانی دارند     محصول نیروی 
تفاوت بین تولید واقعی جاری در جامعه و مصرف واقعـی جـاری را نـشان      (مازاد واقعی   : کند  پیدا می 

توان به کمک منابع تولیـدی موجـود تولیـد کـرد و               تفاوت محصولی که می   (و مازاد بالقوه    ) دهد  می
بنـدی،   هـای بـسته    لـذا هزینـه  ،سـازد  کنیم را مـشخص مـی       آنچه را که جزء مصرف اساسی قلمداد می       

  ).کارانه است منطقی و اسرافگری، غیر آگهی و نظامی
ها با بکارگیری چهار مفهوم ذکر شـده تـصویری تقریبـاً مـشابه بـا        به این ترتیب، نئومارکسیست   

ویری کامالً متفـاوت از      اما با ارائه تص    ،دهند  نیافته را ارائه می    پردازان از یک کشور توسعه      دیگر نظریه 
نیـافتگی کـشورهای پیرامـون را ارائـه          نظام جهانی و روابط حاکم بر آن تحلیلی ویژه از علـل توسـعه             

  .اند  کرده
  

                                                            
1. Monopoly Capitalism 
2. Class 
3. Economic Surplus 
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81 های فقرزدایی بررسی و نقد نظریه

  ها مارکسیستنیافته از دید نئو تصویر یک اقتصاد توسعه. 12-2
ارد و  نیافته، اقتصادی است که خصلت کشاورزی د       ها از یک کشور توسعه      فرض نئومارکسیست  پیش
عالوه بر محدودیت حجـم     . کار در بخش کشاورزی آن نزدیک به صفر است         وری نهایی نیروی    بهره

قیمت و با کیفیت بهتر، انگیزه توسـعه صـنعتی را    بازار داخلی مشکل رقابت با کاالهای وارداتی ارزان    
 شـهری و  انداز به دلیل فقر توده مردم و مصارف غیرضروری و تجملـی طبقـه            پس. کاهش داده است  

تمایل به تقلید از استانداردهای مصرف طبقات مرفه نیـز مزیـد بـر علـت شـده                  . اندک است      دار زمین
ای بـه      عالقـه  احتکـار کـاال   گـذاری در تجـارت و         تجار نیز با توجه به درآمدهای کالن سرمایه       . است

گـذاری    از سـرمایه  گیـری بیـشتر      از سویی، بهـره   . آمیز و بلندمدت ندارند    گذاری مخاطره   تقبل سرمایه 
. شـود   هـای پیرامـون مـی       های خارجی دول مرکز بـر دولـت         خارجی نیز موجب افزایش سلطه سرمایه     

های وابسته در پیرامون به دنبال تثبیت موقعیـت خـود             های انحصاری دول مرکز از طریق رژیم        سرمایه
 بـرای توسـعه     از مـازاد  ثر  ؤبکارگیری مـ   به حمایت سرمایه خارجی در برابر        ء حکام نیز با اتکا    .هستند

 که به سرکردگی مالکان،      توان از وحدت طبقاتی     به این ترتیب، نمی   . کنند   مقاومت می  صنایع داخلی 
  .گیرد انتظار توسعه ملی را داشت های انحصاری به شدت وابسته شکل می تجار و سرمایه

کـشورهای  برای دستیابی به توسعه اقتصادی واقعی و عادالنه حذف خصلت تجاری تـسلط بـر                
خصلت تجاری تسلط بر پیرامون ناشی از جایگاهی است که کشورهای           . ناپذیر است  پیرامون اجتناب 

در واقـع، ایـن مبادلـه    . انـد     مـشخص کـرده     برابر نظام مبادله داری برای کشورهای پیرامونی در        سرمایه
 نـابود شـود و انگیـزه    داری در پیرامون المللی با مرکز موجب شد تا تولیدات صنعتی ماقبل سرمایه           بین

  .شود تری از این نظام جهانی ارائه می  در بخش بعدی تصویر روشن.برای توسعه صنعتی از بین برود
  

  ها تصویر نظام جهانی مبادله نابرابر از دیدگاه نئومارکسیست. 12-3
مرکـز  های اجتماعی     بندی نیافتگی در تحلیل شکل    کلید فهم علل توسعه   که  ها معتقدند     نئومارکسیست

به مثابه جهانی  داری  ر تحلیل کارکرد نظام سرمایه     آنها بیشتر ب   . این دو نهفته است    بین روابط پیرامون و    ،
توسـعه  . شود   محسوب می  ناپذیر آن  جزء جدایی  و این موضوع که پیرامون       کردند  أکید می  ت یک کل 

ل کـرده اسـت و یـک        ای خاص از روابط تجاری را بر پیرامـون تحمیـ            المللی مجموعه   امپریالیسم بین 
هنگـامی کـه ایـن روابـط        . را بـه وجـود آورده اسـت       )  پیرامـون  -نظام مرکز (داری قطبی     نظام سرمایه 

در ایـن شـرایط، کـشورها    . انجامـد  نیـافتگی مـی   تجاری بر پیرامون تحمیل شود به تداوم روند توسـعه    
  .الملل کامالً متضرر شوند ممکن است با مشارکت در تجارت بین
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82 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

. نیافتـه رقـم زده اسـت       ای برای کشورهای توسـعه       تجاری، ساختار درونی یکپارچه    نفوذ سرمایه 
گونه تصور کنیـد، در هـر سـطحی از     داری جهانی را به صورت ساختار هرم     اگر نظام دوقطبی سرمایه   

خرنـد و گـران    این هرم شاهد غـارت مـازاد توسـط تجـار انحـصارگری خواهیـد بـود کـه ارزان مـی            
وستاها، شهرهای بزرگتر از شهرهای کوچکتر، پایتخت و بنادر از شهرها و در             شهرها از ر  (فروشند  می

المللی شکل گرفته موجب تضعیف صنایع  این نظام بین ).نهایت دول استعماری از کشورهای پیرامون   
شـود و بـرای ایـن اقتـصادها نقـش صـادرکنندگان منـابع طبیعـی ارزان را تعریـف                       نوپای پیرامون می  

ای است که مخالفـت بـا چنـین نقـشی بـا مقاومـت          گونه المللی به   ی در این نظام بین    سازمانده. کند  می
  .های خارجی مواجه خواهد شد دار وابسته به سرمایه طبقه سرمایه

یابـد کـه همـواره بـه          ای اسـتمرار مـی      گونـه  داری بـه    به عبارت دیگر، ساختار اصلی نظام سرمایه      
امانوئـل در  . شـود  معدود کشورهای مرکزی منجر میتصاحب مازاد بسیاری از کشورها توسط تعداد       
المللـی شـکل گرفتـه محـصول          یندارد کـه در نظـام بـ         این راستا در نظریه مبادله نابرابرش اظهـار مـی         

در مورد مبادله محصوالت    . توان از مرکز صادر کرد و یا برعکس         شده از پیرامون را اغلب نمی     صادر
هـای داخلـی تولیـد در مرکـز و پیرامـون              اتوجه به هزینـه   هم از آنجایی که نسبت مبادله محصوالت ب       

کار نیـز در پیرامـون کمتـر اسـت، منـافع             و هزینه نیروی  ) و نه برحسب عرضه و تقاضا     (شود    تعیین می 
هـای کمتـر بـه مرکـز منتقـل           کار به سادگی و در قالب قیمـت        وری این نیروی    حاصل از افزایش بهره   

  .شود می
گـذاری و ایجـاد رشـد         انحصاری مرکز بـا کنتـرل ترکیـب سـرمایه         در این نظام جهانی، سرمایه      

بـرداری طبقـه کـارگر پیرامـون از مـازاد            صنعتی ناهمگون و کسب مازاد به سمت مرکز مانع از بهـره           
 طبقـه اما با ایجاد اشرافیت کارگری و سطح زنـدگی بـاالتر از حـد متوسـط بـرای                    ،شود  اقتصادی می 
  .کند ها مبدل می ها و نوامپریالیست افع امپریالیست آنان را به مدافعان منکارگر مرکز

تـا  . مانـد   ها پیشنهاد نهایی آنها بـرای توسـعه بـاقی مـی             های نئومارکسیست   با توجه به کل تحلیل    
المللی باقی بمانـد ارزش مـازاد خـود را از             داری بین    که پیرامون به عنوان بخشی از نظام سرمایه        زمانی

بکـارگیری  .  تنها راه حفظ مازاد و توسعه اقتصادی است        1گردانیخود تشدید سیاست    .دهد  دست می 
بهتر از خروج مـازاد از طریـق مبادلـه نـابرابر            )  اندک   رغم کارایی  به(ارزش مازاد در تولیدات داخلی      

  .است و این موضوع مستلزم تغییرات اساسی در نحوه توزیع طبقاتی قدرت در پیرامون است
  

                                                            
1. Autarky 
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83 های فقرزدایی بررسی و نقد نظریه

  های وابستگی تحلیل. 13
گیـری الگـوی    ه وابـستگی یـک شـاخه پرنفـوذ در اقتـصاد توسـعه اسـت کـه همزمـان بـا شـکل                  نظری

ساختارگرا و نئومارکسیـسم و بـه منظـور توسـعه تئوریـک آن دو الگـو بـه بررسـی و تحلیـل روابـط                       
و اثـر آن بـر توسـعه        ) سیاسی و هم شامل روابط اقتصادی است       -که شامل روابط فرهنگی   (وابستگی  

پردازان وابستگی معتقدند که سیاست جایگزینی واردات که         نظریه. رداخته است کشورهای پیرامون پ  
شود به جـای آنکـه موجـب اسـتقالل بیـشتر در               ها توصیه می     ساختارگرایان و نئومارکسیست   سویاز  

تجــارت خــارجی و اقتــصاد ملــی شــود موجــب افــزایش وابــستگی بــه تجــارت خــارجی، ســرمایه و  
  .های خارجی است اقتصاد همچنان در دست قدرتتکنولوژی شده است و کنترل کل 

شود که درآن اقتصاد گروهی از کشورها با توسعه           کننده تعریف می  وابستگی، وضعیتی محدود  
ی جهـانی مراکـز   دار در نظـام یکپارچـه سـرمایه   . شـود   و گسترش گروه دیگر محدود و مـشروط مـی         

 توسعه بیابند، اما در کـشورهای پیرامـون    گونه وابستگی به پیرامون به طور مستقل        توانند بدون هیچ    می
بنـابراین، امکـان   . تواند اجزای ضـروری خـود را از داخـل نظـام بیابـد             انباشت و گسترش سرمایه نمی    

از (کنترل سرمایه خارجی به واسطه برتری تکنولوژیک مرکز و خروج مازاد از کـشورهای پیرامـون                 
 کـه منـاطق جهـان    ییعـالوه بـر ایـن، از آنجـا    . شـود  محدود می) طریق بازگشت سود و مبادله نابرابر    

ثیر أشــرایط متفــاوتی در موجــودی عوامــل طبیعــی، میــزان تجمــع جمعیــت و شــیوه تولیــد دارنــد، تــ 
  .)1376هانت، (استعمارگران بر استثمار بخشی از جهان کنونی متفاوت است

در الگـوی سـاختارگرا     اند تا آنچه را که          پردازان وابستگی سعی کرده     با ارائه این تعریف، نظریه    
و نئومارکسیست هنوز محتاج تحلیـل و تبیـین بـود در قالـب یـک الگـوی تحلیلـی نـوین و متفـاوت                         

  .در بخش بعد، اشاره مختصری به این پیشبردهای نظری خواهیم داشت. گسترش دهند
  

  پیشبردهای نظری در دیدگاه وابستگی. 13-1
 تنـد از وابـستگی سـوداگرانه در دوران اسـتعمار؛          برای وابستگی چهار مرحله مشخص شده است که عبار        

 تکنولوژیـک در    -؛ وابستگی صـنعتی    که در پایان قرن نوزدهم استحکام یافت        صنعتی -وابستگی مالی 
 انتقـال مرکـز ثقـل    در نهایـت،  و  های چندملیتی بـود     دوران پس از جنگ که مبتنی بر فعالیت شرکت        

) نیروی اتمی، تحقیقات فـضایی، الکترونیـک      (ید  های جد   داری به شاخه    صنایع در کشورهای سرمایه   
دارد و افـزایش وابـستگی      کـار بـسیار مـاهر گـرایش          که در آنها ترکیب عوامل تولید به سمت نیروی        

البته وابستگی در هر مرحله شکل خاصی دارد      .تکنولوژیک را برای کشورهای پیرامون به دنبال دارد       
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84 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 است در   ن این وابستگی ممک   ، مثال به عنوان . وم یافته است   اشکال وابستگی تدا   ر تغیی راستمراو با این    
  :شوداشکال ظاهر این 

  .مناطق محصور صادراتی پیرامون در مالکیت خارجی باشد −
کـسری  . هـای چنـدملیتی قـرار گرفتـه باشـد          کنترل شـرکت   های پویای تولیدی تحت     بخش −

 .مین مالی خارجی را داده باشدأبودجه نیاز به ت

ه گرایش به کاهش قیمـت موادخـام و افـزایش قیمـت محـصوالت               کسری ترازپرداخت ک   −
 .مرکز داشته باشد

کار که محدودیت بازار داخلی و فقر مداوم تـوده مـردم را بـه همـراه                  جذب محدود نیروی   −
  .داشته باشد
ترین نوع وابستگی، وابستگی مصرفی است که از         ها مهم   رغم پیامدهای منفی این وابستگی      اما به 

کـار در دو کانـال جـاری         وری نیـروی     مازاد حاصل از افزایش بهـره      .شود  ی ناشی می  وابستگی فرهنگ 
. رود  توسط کـشورهای مرکـز بـه یغمـا مـی          ) اند  ها مدعی   همانطور که نئومارکسیست  (شود بخشی     می

مین مالی عادات مـصرفی روزانـه و متنـوع          أماند نیز صرف ت     بخشی از این مازاد که در کشور باقی می        
از های مصرفی طبقه ممت     طلبی جاه. شود  واردات کاالهای تجمالتی مصرفی جدید می     طبقات حاکم و    

عـالوه بـر ایـن      (شـود     کـار و افـزایش نـابرابری درآمـدی منتهـی مـی             جامعه به اسـتثمار بیـشتر نیـروی       
شـدن بـه    و رونـد صـنعتی  ) های تولید کاالهای مصرفی این اقلیت نیز وارداتی خواهـد بـود        تکنولوژی

بـه ایـن ترتیـب، وابـستگی        . های تجملی با تکنولوژی وارداتی منحرف خواهـد شـد         سمت تولید کاال  
تواند در اشکال مختلفی تجلی یابد و دلیل اصـلی            ای صرفاً خارجی نخواهد بود، بلکه می        دیگر پدیده 

هـای طبقـاتی حـاکم در         ائتالف گـروه  . داری مرکز است    آن همکاری طبقات مسلط داخلی با سرمایه      
در اتحاد  ) ساالران دولتی   داران و دیوان    داری انحصاری ملی، زمین     تجار وابسته، سرمایه  طبقه  (پیرامون  

  .شود با سرمایه مرکز همچنان مانع توسعه کامل پیرامون می
در . داری اسـت    استقالل اقتصاد ملی جهان سوم قربانی دیگر وابستگی در نظـام جهـانی سـرمایه              

هـای بازاریـابی،     ولوژی، طراحی محصوالت و مهارت    های چندملیتی با کنترل تکن      جهانی که شرکت  
 نیازمنـد بـه سـرمایه،       هـای ملـی     کنند، دولـت    الملل را تبیین می     الگوهای مسلط تحوالت اقتصادی بین    

. تکنولوژی، بازارها و توان کـارآفرینی آنهـا ناچـار بـه انعقـاد قراردادهـای یـک طرفـه خواهنـد بـود                       
موجب فروپاشی هویت ملی، فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتـصادی           داری فراملی     بنابراین، استدالل سرمایه  

در این زمینـه، امپریالیـسم جهـانی بـا توجـه بـه سـطح توسـعه کـشورهای                    . شود  اقتصادهای وابسته می  
گرایانـه در ایـن       پیرامون، ماهیت و میزان حمایت از اتحاد طبقه حاکم و میزان درجه احـساسات ملـی               
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کند و در شرایط متفاوت گـاه بـا ایجـاد اتحـاد و گـاه بـا                    داع می اتحاد اشکال نوینی از وابستگی را اب      
امـا قربـانی نهـایی وابـستگی را          ،بخـشد   اش را تحکـیم مـی       های داخلی سـلطه    ایجاد تعارض در بخش   

یـا مـازاد تولیـد    دادن شـغل و    هستند که با از دسـت   های اقتصادی افرادی    مصرفی، سیاسی و وابستگی   
  .کنند تر می  فقیر جامعه را روز به روز پرجمعیتاند و طبقه نشین شده خود حاشیه

  

  رفع فقر سازگار با توسعه؛ تجارت ابزار مناسب توسعه. 14
کـشیدند از     مـی   گیری مطالعات متعدد که فرض ناسازگاری بین توسعه و برابـری را بـه چـالش                   شکل

د رویکـرد  یک سو و عدم برخورداری فقرا از نتایج توسعه اقتصادی طی مراحـل رشـد موجـب ایجـا                
در این رویکرد جدید شرط ضروری تحقق توسعه، رفع فقر          . جدیدی به موضوع برابری و توسعه شد      

ها، دخالت دولت در کاهش فقر را به عنوان سیاست داخلی و همچنین حداقل                این نظریه . مطلق است 
رادایم پـارادایم نیازهـای اساسـی و پـا         .کنند  دخالت دولت را در سیاست خارجی کشورها توصیه می        

  .شوند های توسعه بررسی می ها خود در این دسته از نظریه رفاه نئوکالسیک
  

  مین نیازهای اساسی؛ رفع فقر به مثابه هدف توسعهأپارادایم ت. 15
شـود کـه هـدف توسـعه،           آغاز مـی   مین نیازهای اساسی با پذیرش این موضوع      أ مبحث ت  ،به طور کلی  

مین نیازهـای اساسـی شـرط ضـروری        أکامل است و تـ    های الزم برای یک زندگی        کردن فرصت مهیا
هـای     به شاخص   ملل توجه   به بعد در سطح سازمان     1970از اوایل دهه    . هایی است   تحقق چنین فرصت  

هـای    زیرا مشخص شـد کـه سیاسـت        ، رشد اقتصادی در سنجش توسعه معطوف شد       بجزآماری دیگر 
 درصد افـراد ثروتمنـد بـوده اسـت و           40ع  یافته نیز بیشتر به نف     افزایش رشد حتی در کشورهای توسعه     

فرضیه کوزنتس مبنی بر اینکه نابرابری درآمـدها طـی          . اند    بهره مانده  جمعیت متوسط و فقیر از آن بی      
هـای ارائـه      پارکرت براساس داده  . ابد مورد تردید است   ی  مراحل اولیه رشد اقتصادی لزوماً افزایش می      

 کشور در   43آدلمن با بررسی    .  نیست ناپذیر ابری اجتناب د که این روند افزایش نابر     اش مدعی ش    شده
شوند که    مند می   حال توسعه بیان داشت که فقیرترین بخش جمعیت تنها زمانی از رشد اقتصادی بهره             

  .در پیشرفت منابع انسانی داشته باشد دولت نقش اقتصادی مهمی 
ستراتژی توزیع مجـدد    ای کاهش تضاد بین رشد و برابری ا       سسه مطالعات توسعه ساسکس بر    ؤم

درآمـد دسـتمزدی یـا حاصـل از خـود           (وری و درآمـد فقـرا          را به منظور افـزایش بهـره       محدود منابع 
گـذاری و     لفبر با این استدالل که با توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه منـابع سـرمایه                   . پیشنهاد داد ) اشتغالی

 مـسیر رشـد کـشورهای       توانند از همـان     بازارهای رو به گسترش خارجی، کشورهای جهان سوم نمی        
 أ منـش بایـست    مـی  گـذاری اسـت     پیشرفته صنعتی گذر کنند مدعی شد تقاضایی کـه محـرک سـرمایه            
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هـای   های علمـی مفهـوم نیازهـای اساسـی در بحـث             به این ترتیب، در این بررسی     . داخلی داشته باشد  
  :اند  بندی شده این نیازها در چهار گروه تقسیم .توسعه از اولویت برخوردار شد

  .غذا، پوشاک، مسکن: داقل نیازهای مصرفی خانوادهح −
آب آشامیدنی سـالم، بهداشـت، حمـل و نقـل، سـالمتی و              : برخورداری از خدمات اساسی    −

 .آموزش و پرورش

انتخـاب  (  افرادی کـه تمایـل بـه اشـتغال دارنـد           تمامدسترسی به شغلی با درآمد کافی برای         −
 .)آزادانه شغل

  .ها گیری  و دلپذیر، مشارکت در تصمیمسالم  محیط: مین نیازهای کیفیأت −
شدند، اما در اغلـب کـشورها         رغم اینکه در برخی کشورها این اهداف از پیش دنبال می            البته به 

بنابراین صـرفنظر   . مشی و دیدگاه دولت ضروری بود      توجه در خط   برای دستیابی به آنها تغییرات قابل     
 الزم  ماتارائه مـسیری بـود کـه در آن انجـام اقـدا            های رادیکال الگوی نیاز اساسی در پی         هاز دیدگا 
ریــزی و  مین نیازهــای اساســی حــدود هرگونــه تغییــر الزم در رویکردهــای قبلــی در برنامــهأبــرای تــ

  .دارد سیاستگذاری را در کمترین میزان نگه می
هـای پیـشین توسـعه        به این ترتیب، الگوی نیازهای اساسی با سازماندهی مجدد مفاهیم و فرضیه           

گرفـت   ا را در قالبی بدیل مطرح نمود و بر اهمیت رشد متغیرهایی که پیشتر مورد توجه قرار نمـی              آنه
دادن به ساختار توزیـع درآمـد، تولیـد، تقاضـا و الگـوی رشـد از نظریـه                    کید کرد و با اهمیت    أبیشتر ت 

 بـین مـسائل     ل نـسبی  برقراری تعاد های بارز این الگو       یکی از ویژگی  در واقع،   . قیمت نیز استفاده کرد   
 .خرد و کالن است

  

  های الگوی نیازهای اساسی بررسی نظریه. 15-1
هــای انــسان دوســتانه و  اندیــشه  در ابتــدای طراحــی ایــن الگــو عمومــاً آن را جزئــی از حقــوق بــشر و 

 امـا بـا     ،کردنـد   دانستند و بسیاری از طرفداران آن را یک موضوع اخالقی تلقـی مـی               ایدئولوژیک می 
سـرعت مباحـث اقتـصادی آن       ه  گذاری در سرمایه انسانی و سـرمایه اجتمـاعی بـ            سرمایهارائه آن و با     

برنامــه تغذیــه در کنــار (همزمــان  هــای خــدمات عمــومی هــای کــاهش هزینــه روش. گــسترش یافــت
دادن به نیازهای اساسی     موضوع محافل آکادمیک قرار گرفت و بحث اولویت       ) های بهداشتی  مراقبت

 تکمیـل   تدریج   به مین نیازهای اساسی  أپردازی خاص الگوی ت    پایدار، نظریه مین رشد   أدوم و سوم در ت    
  .پردازیم  به بررسی مختصر این الگو می،در ادامه. شد
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87 های فقرزدایی بررسی و نقد نظریه

  مین نیازهای اساسی صرفاً شامل رشد نیست، بلکه شامل بهبود رفاه عمـومی            أتوسعه در الگوی ت   
 تمـام تحقق این هدف ضـرورت دارد تـا         برای  .  افراد است  تماممین نیازهای اساسی    أم با اولویت ت   أتو

در ایـن صـورت، نـه       . های مربوط به خود را داشته باشند        گیری مردم حق مشارکت سیاسی در تصمیم     
 برای رشد    مین نیاز اساسی مانع رشد نیست، بلکه شالوده مستحکمی        أتنها استراتژی مبتنی بر اولویت ت     

حـال توسـعه الگـوی      رآمـد در کـشورهای در     تـر د     عادالنـه   زیـرا توزیـع    ،آورد  مدت به وجود می   بلند
هـای     از محـصوالت تولیـدی کارخانـه       برخـی  برای   ،در نتیجه . آورد  تری به وجود می    تقاضای همگن 

این موضوع به تولید کاالها در مقیاس گسترده و در نهایت           . یابد  کوچک و متوسط تقاضا افزایش می     
ای و    تقاضـا بـرای کاالهـای واسـطه        دیگـر،    از سـوی  . شـود    واحـد تولیـد منجـر مـی        کاهش هزینه هر  

  .یابد ای در تولید انبوه کاالهای مصرفی نیز افزایش می سرمایه
در بخـش   (ای از تولیـد کـاربر         مبنای نیازهای اساسی، توسعه بـه هـم پیوسـته         استراتژی توسعه بر  

و تولیـد صـنعتی نـوین و گـسترده          ) های خـدماتی    های تولیدی کوچک و بنگاه      کشاورزی و کارخانه  
گذاری در خدمات و امور زیربنایی روسـتا          با استقرار و توسعه تولید کاربر در روستاها، سرمایه        . تاس

ات ارضی در بـسیاری از کـشورها        برای دستیابی به توسعه روستایی اصالح     . موضوعی ضروری است  
  .قابل اجتناب خواهد بودغیر

های افـزایش فرصـت انطبـاق        های نوآوری زمینه   ثر کارآفرینی متخصصان و قابلیت    ؤبا فعالیت م  
هـای   شود و اقتصادهایی که فاقد مهارت بین طراحی محصوالت تولیدی و تکنولوژی تولید فراهم می    

انـدک بـالقوه را در          انـدازهای     پیشرفته مهندسی و تحقیقات بازاریابی هستند، امکـان بکـارگیری پـس           
  .آورند شده را به دست می تولید با تکنولوژی بومی

تولیـدی و یـا   گـذاری غیر   یا سـرمایه ر داشت ثروتمندان به مصرف کاالهای تجملی و نباید انتظا 
در مقابل، به تجربه ثابـت شـده اسـت کارآفرینـان کوچـک در          . انداز به خارج اقدام نکنند        انتقال پس 

تمایـل  )جنوبی تایوان و کره  (ای و بازار را به نحو مطلوب ترکیب کردند            کشورهایی که اقتصاد برنامه   
  .اند  گذاری بیش از انتظاری داشته انداز و سرمایه  سبه پ

  

  مین نیازهای اساسیأهای سیاستی الگوی ت ارائه پیشنهاد. 15-2
تبعـیض در سیاسـتگذاری،     (مین نیازهـای اساسـی بـرای رفـع موانـع کارآفرینـان کوچـک                أالگوی تـ  
کار،  بهبود وضع نیرویو در راستای ) گذاری تولیدی های نهادین، نبود مجاری مناسب سرمایه   تبعیض
ناشی از اتخـاذ    (ها    بسیاری از اختالالت موجود در نظام قیمت      . کند  های خاصی را پیشنهاد می     سیاست

مبنای دخالت دولت باید بر. بایست حذف شوند می) سیاست جایگزینی واردات تحت حمایت دولت 
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88 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

ها بایـد     به منظور توزیع دارایی   . های فقیر و پس از آن مبتنی بر معیار کارایی باشد            بهبود وضع خانواده  
کار جبران خسارت وارد شـده      با در نظر داشتن سازو    ( مجدد زمین    سیاست اصالحات ارضی و توزیع    

با وجـود ایـن، دولـت بایـد مطمـئن      . های مولد جدید ادامه یابد  و همچنین ایجاد دارایی   ) به زمینداران 
بـرای اطمینـان از     . اورزی منفـی نباشـد    وری بخش کش    شود که منافع درآمدی حاصل از افزایش بهره       

این موضوع، کشاورزان باید طی زمان به تولیدات خود تنوع دهند و آماده مقابله با تغییـرات الگـوی                   
عالوه بر این، باید پـس از انتخـاب محـصول بخـش صـنعت بـا توجـه بـه         . تقاضای مواد غذایی باشند 

حـداقل در   ( که گزینش تکنولوژی     ییجاتولیدات کشاورزی تکنولوژی مناسب انتخاب شود و از آن        
ــومی  ــدمات عم ــدمات       ) خ ــد در خ ــشور باش ــدی ک ــل تولی ــودی عوام ــزان موج ــانگر می ــد نمای بای

  .شود های کاربر توصیه می استفاده از روش عمومی
توان ادعا کرد که استراتژی توسعه بیشتر بر رشد داخلی مبتنی بر افزایش               بندی می   در یک جمع  

ه در ابتدا ناشی از گسترش درآمدهای توده مردم در بخش سنتی است و نه    کند ک   کید می أصادرات ت 
در این الگو، حذف فقرمطلق را به عنـوان هـدف و رشـد              . افزایش اشتغال مزدبگیران در بخش مدرن     

توانـد بـا جـستجوی اقـدامات جـایگزین           البته این الگو مـی    . شود  اقتصادی را به عنوان ابزار قلمداد می      
ادهایی مانند اصالحات ارضی با حفظ تقدس مالکیت خـصوصی همـین منـافع را بـه                 برای ارائه پیشنه  

  .مین کندأثر تؤای برابر و م گونه
  

  پارادایم اقتصاد رفاه. 16
 خـصوص های پیش یادآوری شد که تاکنون دو شاخه از مکتب نئوکالسـیک بـه بحـث در                  در بخش 

شـاخه  توان از این دو شاخه با عنوان           آزاد می  اند وباتوجه به میزان پذیرش اقتصاد بازار          توسعه پرداخته 
اقتصاددانان رفاه در توجیه لزوم دخالت دولت بـرای کـاهش           .  نام برد  اقتصاد رفاه  و   اقتصاد بازار آزاد  

البته باید توجـه  . کنیم اند که ما مختصرا به برخی از آنها اشاره می          های متنوعی ارائه کرده     فقر استدالل 
  .ین اقتصاددانان بر حداقل دخالت دولت در حوزه تجارت خارجی استکید اأداشت که همچنان ت
حال رشـد    کشاورزی در  .شود   توسعه کشورها از کشاورزی آغاز می      کهها معتقدند   نئوکالسیک

و توسعه مبنـای اسـتقرار و گـسترش بعـدی نظـام تولیـد کارخانـه اسـت و بـازار الزم را بـرای تولیـد                            
 اما به اعتقاد بـائر بهتـرین        ،د و منبع سرمایه برای صنعت است      آور  ای به وجود می     محصوالت کارخانه 

شدن، استفاده بیشتر از منابع دولت برای تشویق افـزایش           روش برای دولت جهت پیشبرد روند صنعتی      
  .تولید کشاورزی و بهبود فنون مربوط به آن است
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89 های فقرزدایی بررسی و نقد نظریه

توزیـع درآمـد و میـزان       در  (قید و شرط اصل اقتصاد آزاد به دلیل نتایج مطالعات بائر              اما رها بی  
نیـاز بـه تعیـین آن از        اجتمـاعی و     نبوده است، بلکه دخالت دولت با تدوین تـابع رفـاه          ) دخالت دولت 
بـا لحـاظ ارزش مثبتـی کـه اجتمـاع بـرای افـزایش                به این ترتیب کـه       . توجیه شده است   جانب دولت 

عی ایـن توزیـع مجـدد       ۀ اجتما  فاید –هزینه  مصرف قشر فقیر قائل است الزم است تا برحسب تحلیل           
 اقتـصاد رفـاه بـا ادعـای وجـود           .گیـری شـود     درآمد در هرکشور نسبت به آن سیاستگذاری و تصمیم        

 و هزینه اجتماعی  دخالت دولت را در ایجاد تعادل با توجه به           ای های سایه   قیمت و   های خارجی   صرفه
 در   نهـایی تولیـد    وصیهزینـه خـص   زیرا در نبـود آن       ،داند   می ضروری یک تصمیم،    منفعت اجتماعی 

دولـت  .  آن خواهد بود، بنابراین تعادل بازار کارا نخواهد بود         هزینه اجتماعی سطوح مختلف کمتر از     
 -هزینـه حـسب  بـازار آن را بر  هـای اسـمی    بایست با محاسبه سودآوری خصوصی برحسب قیمـت      می

های  گذاری از سرمایه گذاری پرمنفعت اجتماعی  حمایت از سرمایهبا اجتماعی نیز تحلیل کند و      فایده
  . ممانعت به عمل آورد اجتماعیآور زیان

حتی با پذیرش اجمالی دخالت دولت، کمترین میزان دخالت در عملکرد یکنواخـت و پیوسـته                
 مثال، در مورد عوامل نهادین      به عنوان . های بخش خصوصی توجیه شده است       نیروهای بازار و انگیزه   

های دولت ایجاد شده است بـدون         ی که به سبب اجرای سیاست     ثر بر اقتصاد آن عوامل    ؤو ساختاری م  
هیچ تردیدی باید رفع شوند و برای تصحیح عوامل دیگـر نیـز اقتـصاددانان رفـاه بـا توجـه خـاص بـه           

ثر ؤانـد تـا ضـامن دخالـت مـ             نیافته اصول راهنمایی معینی را تـدوین کـرده         وضعیت کشورهای توسعه  
دانند،   دولت را برای حمایت از صنایع نوپا در داخل مجاز می          در حالی که آنها مداخله صحیح        ،باشد

زیـرا  . هایی در اصل آن تردید دارند ها به دلیل دشواری حذف بعدی چنین حمایت       سایر نئوکالسیک 
هـا    مداخله دولت در قیمت    .های سیاسی ممکن است مانع حمایت بهینه قرار گیرند          عالوه بر ضرورت  

هـای   کنندگان خصوصی با مجموعه درستی از قیمت      وع باشد که تولید   ینان از این موض   باید برای اطم  
  .) در بازار کاال و خدمات داخلی و خارجی و چه در بازار سرمایهچه(نسبی مواجهند 
های تجارتی باتوجه به اصل مزیت نـسبی و بـا فـرض انتفـاع متقابـل از تجـارت جهـانی،                        تحلیل

زیرا فرصت تجاری حـق انتخـاب هـر کـشور را افـزایش               ،کنند  المللی را پیشنهاد می     تجارت آزاد بین  
ای ناشی از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی تنها در صورتی مجاز است کـه                  دخالت تعرفه . دهد  می

) ناشی از قدرت انحصار یا انحصار خرید یک کـشور         (المللی    های بازار بین    به تصحیح کارای اختالل   
حمایـت از صـنایع   ( نیـست  ی حمایت از صنایع داخلی کاراای برا بنابراین، دخالت تعرفه. کمک کند 
  .)ست مداخله درست در داخل استمستلزم سیا
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90 3  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  سننظریات آمارتیا. 17
 توسـعه اقتـصادی موجـب       ،از یـک سـو    . ای دو سـویه دارنـد        سن، توسعه و آزادی رابطه      مطابق نظریه 

 ،و از سـوی دیگـر  ...) هداشـتی و  از امکانات رفاهی، آموزشی، ب    (شود    مندی هرچه بیشتر افراد می     بهره
یند توسعه زمینه بسط عدالت اجتماعی و برخورداری برابر افراد از           اآزادی از رهگذر مشارکت در فر     

عالوه بر این، مسئوالن را پاسخگو و از شیوع فساد اقتـصادی            . آورد  ها را فراهم می    امکانات و فرصت  
نظـر   قـوق مـدنی، آزادی مـشارکت و تبـادل         از جملـه ح    آزادیانـواعی از  منظـور از    . کند  ممانعت می 

های سیاسی و احترام بـه آرای عمـومی اسـت و آزادی              اجتماعی، آزادی در گزینش اهداف، آزادی     
بایــست بیــشترین توجــه و تمرکــز بــر گــسترش  فــردی عنــصر ســازنده و مبنــایی توســعه اســت و مــی

هـای عمـومی      ها با سیاست   نمندیاین توا  .شان باشد   عالقهگی مورد های افراد در راستای زند     توانمندی
هـا از طریـق مـشارکت مـردم،          و حمایت شـده و از سـوی دیگـر بـا اسـتفاده مـؤثر از ایـن توانمنـدی                    

کننـده عرصـه و دیـدگاه توسـعه و            آزادی مشخص  .شود  مشخص می   های عمومی     های سیاست   جهت
ی، تهـی، غیرقابـل     یند است و توسـعه بـدون آزاد       ادهنده راهبرد این فر    بخش، هدف آن و تشکیل    معنا

  .کند یند توسعه را طی میاآزادی در قالب پنج نقش فر. محتواست حصول و فاقد امکان سنجش و بی
مدار و بدون  اندازی انسان  یافته، تصویر چشم کننده جامعه توسعه ترسیم: آزادی به مفهوم دیدگاه

کنـد، آن را رهبـری        عیین مـی  در قالب این دیدگاه، انسان آزاد مسئول سرنوشت خود را ت          . ها ناآزادی
هـای فـشار و منـافع اقتـصادی غیررقـابتی سرچـشمه           سنت، دولت، گروه   .یابد  کرده و به آن دست می     

  .ها هستند ناآزادی
هــا بــه طــور فطــری  آزادی بــرای بــشر مطلوبیــت ذاتــی دارد و انــسان: آزادی بــه عنــوان هــدف

کنیم که در زمانی معقـول        هدفگذاری می  و ما آن آزادی را       اند    گزین خلق شده   یطلب و آزاد   آزادی
بینـیم کـه دوره زمـانی تحقـق آن      مـدت مـی   و نه بسیار طوالنی قابل دستیابی باشد و آن را هدفی میان          

شود و در پایان آن بایـد   ها، سطح فناوری جامعه و غیره کوتاهتر یا بلندتر می بستگی به اخالق، ارزش   
  .ت به حقوقشان است برطرف شده باشدهایی که بازدارنده آگاهی افراد نسب آزادی

ها و موانع درمـسیر و تبیـین         یندی برای شناخت و تحلیل نبود آزادی      افر: آزادی در نقش راهبرد   
  .ها مستدل لزوم استقرار و تحقق انواع آزادی

یرنـد  اشکال متعدد از آزادی که دارای نقشی محوری و فراگ: انواع آزادی به عنوان ابزار توسعه  
  :ند ازت ه مهم آن عبارکه پنج گرو
  های اقتصادی فرصت −
 های سیاسی آزادی −
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 ترتیبات و تسهیالت اجتماعی −

 تضمین شفافیت −

  امنیت حمایتی −
افزایــی  هــای ابــزاری دارای همبــستگی و کــنش و واکــنش قدرتمنــدی هــستند کــه هــم  آزادی

  .دهند را به همراه دارد و تأثیرات مثبت یکدیگر را افزایش می) سینرژی(
حصر و بدون مـانع افـراد در          عبارت است از امکان فعالیت بی     : های اقتصادی   تآزادی فرص  −
شـود و از ایـن        های اقتصادی مورد نظرشان از این مفهـوم در علـم اقتـصاد بـه بـازار تعبیـر مـی                      فعالیت

  .دیدگاه دارای دو نقش اساسی و فرعی است
 عنوان یکـی از حقـوق اولیـه         آوردن امکان و تضمین استمرار مبادله به       نقش اساسی بازار، فراهم   

مد ابزار توسعه است و نوبد هر نـوع آزادی در بـازار             ابشر است و نقش فرعی آن به عنوان نهادی کار         
اندک که همین گروه بـا نفـوذ             های دو پیامد دارد که عبارت است از زیان اکثر مردم و منفعت گروه            

ضـمن اینکـه گـاهی فـرض        . شـوند   ار مـی  آفرین خود مانعی در تحقق آزادی باز       های رانت   در فعالیت 
کنـد    ها به رشـد اقتـصادی کمـک کـرده و توسـعه را تـسریع مـی                  شود محرومیت از برخی آزادی      می

  .طلبان است انگیز نیز عاملی در کنار نفوذ منفعت و این فرض وسوسه) نظریه لی(
یم تواننـد تـصم     هـایی دارد کـه مـردم از طریـق آن مـی             اشاره به فرصـت    سیاسی   های آزادی −

 آزادی بـدون سانـسور بیـان و امکـان           ؟بگیرند چه کسی و براساس و چه اصولی باید حکومـت کنـد            
مین رضـایت  أنقـش راهبـردی آزادی، تـ    .بررسی عملکرد مسئوالن فراهم باشد و سایر حقـوق مـدنی          

پذیر است و این همان نقـش مـشارکتی آزادی و امکـان               با حضور جمعی امکان    تنهاهمگان است که    
  .کردن است  اظهارنظر و مخالفتدادن رأی

 ءآمـوزش، بهداشـت و غیـره کـه جامعـه بـرای ارتقـا              مـواردی ماننـد     :  اجتماعی های آزادی −
ایـن تـسهیالت صـرفاً    . آورد، هـستند  های اساسی افراد و در راسـتای زنـدگی بهتـر فـراهم مـی        آزادی
رتر آنهــا در گــذران زنــدگی شخــصی افــراد را نــدارد بلکــه از جهــت مــشارکت فعــالتر و مــؤث  جنبــه
  .های اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت دارد فعالیت

ا افـراد در     زیـر  ،به معنای درجه شفافیت امور، آنچنانکه مردم انتظار دارنـد         : تضمین شفافیت  −
مبنای آنچه به آنها وعده داده شده است و آنچه به دست خواهنـد آورد، عمـل                 ارتباطات اجتماعی بر  

یب شود زندگی بسیاری از مردم اعم از طـرفین مـراوده و یـا حتـی         کنند و چنانچه این اعتماد تخر       می
  .پذیرد تأثیرات منفی قرار می اشخاص ثالث تحت
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هایی که در شرایط استثنایی یـا ویـژه و           ت است از خدمات و مساعدت     عبار: امنیت حمایتی  −
امد  و کار   حتی دقیق    زیرا هر نظامی   ،گیرد  توان در سیستم صورت می     به منظور حمایت از اعضای کم     

ایـن تمهیـدات ممکـن      . برنـد یا برخی حظ و بهره کمتـری از آن ب         شود    هایی می   یممکن دچار نارسای  
  .دیدگان از اتفاقات ویژه مانند بالیای طبیعی گذاشته شود است در اختیار افراد ناتوان و یا آسیب

  

  ها ها و تفاوت شباهت: رویکردهای توسعه. 18
حـسب تـصادف بـه      شویم که حتـی اگـر بر        سته محصور می  ای تنگ و ب    با انتخاب گزینه اول در دایره     

توانستیم داشته باشیم تفاوتی محسوس خواهد داشت و آنچه ممکن است در              هدف برسیم با آنچه می    
ها و حقوق مدنی، احتـرام بـه آراء    تواند مواردی باشد از مقوله آزادی این گزینش از دست بدهیم می   

  ...ها و انتخاب اهداف و عمومی، آزادی مشارکت در بحث
 در حـالی کـه دیـدگاه اول در پـی            ،تواند باشـد    تفاوت دیگر در ارتباط با درآمد و دستاورد می        

درآمـد تنهـا   .  دیدگاه دوم در پـی کـسب دسـتاورد اسـت         .است) ملی سرانه (کسب و افزایش درآمد     
دستاورد آن .  استآمدن دستاوردهایی دیگر ای برای به دست نوعی از دستاورد است که خود واسطه 

در توسعه   .کند ارزشمند است    چیزی است که به خودی خود و به دلیل رضایتی که برایمان ایجاد می             
 از  مبتنی بر آزادی توانمندی به عنوان دستاوردی ارزشـمند مـورد توجـه قـرار دارد و انـسان هنگـامی          

  .ا در اختیار داشته باشدها ر ای از حداقل توانمندی کند که مجموعه اش احساس رضایت می زندگی
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  بندی جمع. 19
بنـدی   های گوناگون توسعه اقتـصادی طبـق دو معیـار مـشخص دسـته          شد تا نظریه    تالش در این فصل  

توان بـه توسـعه از طریـق تجـارت           های یک پارادایم می     فرض   اینکه آیا با توجه به پیش      نخست. شوند
هـای توسـعه      نظریه. عارض است  برابری با رشد مت     آیا در هر پارادایم     اینکه متقابل اعتقاد داشت و دوم    

هـایی بودنـد کـه رفـاه      گـروه اول پـارادایم  . مبنای دو معیار فوق در سه گروه مجزا تقسیم کردیم      را بر 
 دیگر قائل به منافع متقابـل در        ویدانستند و از س     خودی توسعه می    به  اقتصادی و رفع فقر را نتیجه خود      

 موضـع مخـالف در زمینـه        هـایی اسـت کـه کـامالً         روه دوم پـارادایم   گـ . الملل بودند   تجارت آزاد بین  
کردند و عـالوه      اند و تجارت را تنها در صورت کنترل کامل پیشنهاد می            سیاست خارجی اتخاذ کرده   

اقتـصادی یـک     -بر این، اعتقاد داشتند که برای دسـتیابی بـه رفـاه و توسـعه ایجـاد برابـری اجتمـاعی                    
هایی بودند که ضـمن طرفـداری از تجـارت      گروه سوم پارادایم،تدر نهای. شرط ضروری است    پیش
 و حتـی آن را       انـد   اولویت را به رفـع فقـر داده       ) المللی ناکارا باشد    مگر در مواردی که بازار بین     (آزاد  

  .اند هدف توسعه قلمداد کرده
نیافتـه   ه تصویر یکسانی از یـک کـشور توسـع       ها تقریباً    پارادایم تمامطور که یادآوری شد،      همان

هـا، باورهـا و ادراکـات     ها و مجموعـه ارزش  فرض ها با پیش  که این نظریهیی اما از آنجا   ،اند  ارائه داده 
 علـل  .اسـت   شناسی متمایزی توسط گروهی از دانشمندان بکـار گرفتـه شـده             متفاوت و نظریه و روش    

ای سیاستی خاص خود اند و در نتیجه پیشنهاده ای خاص خود بررسی کرده    کدام به شیوه  را هر توسعه  
 .ایم  خالصه کرده)2(ای از نقدهای وارد بر آن را در جدول  نکات مهم هر نظریه و خالصه.را دارند
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   خالصه نظریات فقرزدایی مورد بررسی.2جدول 
  

درآمد قشر رشد و برابری  
کمک   تجارت  فقیر

  خارجی
انتخاب 
  صنعت

شمولی  جهان
  مدل توسعه

 دولت و
  بازار

انباشت 
  نقد  سرمایه

داری  سرمایه
  حال رشددر

 -متعارض
اولویت و 
 -اصالت رشد

نابرابری موجب 
رشداست 

  )لوئیس(

پایین 
نگهداشته شود

منافع متقابل 
  دارد

/ مفید است
شاخص 
ظرفیت رشد

های  شاخه
بخش /کاربر
  رو پیش

روند توسعه 
مشابه برای همه 

  کشورها

کارایی و 
کفایت بازار
و حداقل 

خالت د
  دولت

ناشی از 
انداز  پس

طبقه ممتاز 
 و ثروتمند

های  نقایص و محدودیت -
بازار در توزیع بهینه در عمل و 

. 2. نظر اثبات شده است
گذاری  سرمایه های  محدودیت

انداز    به دلیل کمبود پسلزوماً
نیست و کمبود تقاضا هم 
دخیل است پس بنابراین، 

.  ضروری استمداخله دولت
  برایجارت لزوماًآزادی ت. 3

کشورهای درحال توسعه دلیل 
بودن کارایی تکنولوژیکی پایین

و نیز صادرات مبتنی بر موادخام
صرف . 4. مفید نخواهد بود

معنای توزیع مناسبتر  رشد باال به
  .درآمد و رفاه بیشتر نیست

  نئوکالسیک

 –متعارض 
نابرابری موجب 

افزایش 
های فردی انگیزه

  .و رشد است

زار تعیینطبق با
  شود می

منافع متقابل 
  دارد

  مزیت نسبی اختالف نظر
روند مشابه توسعه

برای همه 
  کشورها

کارایی و 
کفایت بازار
و حداقل 
دخالت 
  دولت

الزم است و
موتور رشد 
محسوب 

  .شود می

. 1: عالوه بر نقدهای فوق
انباشت سرمایه بدون توجه به 
توزیع اولیه آن، نابرابری را 

شرایط . 2. دهد افزایش می
های ساختاری   و تفاوت بومی

کشورهای مختلف نادیده 
  .شود گرفته می

  
  
  
  
  
  

  ساختارگرایی
  
  
  
  
  
  
  
  

شرط : برابری
 ضروری توسعه

. افزایش یابد
اولویت 
افزایش 
دستمزد 
  کارگران

منافع یک 
طرفه و خطر 
امپریالیسم 

لزوم / تجاری
کنترل و 
کاهش 
واردات 

غیرضروری و
افزایش 

صادرات 
  صنعتی

/ مفید است
شاخص 
شکاف 
  ارزی

های  بخش
گزینش / مولد

  تکنولوژی

بستگی به شرایط 
متفاوت هر 
  کشور دارد

لزوم 
دخالت 
  دولت

نقش اصلی 
  را ندارد

کید بر توان رقابت خارجیأت. 1
عنوان  و تولید برای صادرات به
گذاری، محرک اصلی سرمایه
های مثبتی اگرچه واجد ویژگی
ابستگی است اما عالوه بر و

تولید و بازارهای داخلی به 
بازارهای خارجی و تبعات آن،

ممکن است به غفلت از 
نیازهای ضروری و تولیدات 
 .بومی متناسب با آن بیانجامد

ها بر مصارف  وضع مالیات. 2
تجملی و به نفع طبقات محروم،

لزوم دخالت دولت در 
سازوکار بازار و مقابله درست با

 بازار سیسأادوار تجاری و ت
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مشترک میان کشورهای 
توسعه نیافته، از نکات مثبت 

  .نظریه است
 به اً افزایش دستمزدها لزوم-3

کار  وری نیروی افزایش بهره
انجامد و براساس میزان  نمی

چسبندگی دستمزدها در بازار 
 اثرات تواند صرفاً کار می

  .تورمی داشته باشد

  نئومارکسیسم
شرط : برابری

 ضروری توسعه
 ری کاملبراب

نابرابر است و 
خطر 

امپریالیسم 
لزوم / تجاری 

  کنترل

وابستگی 
کند ایجاد می

-  
بستگی به شرایط 

  دارد

لزوم 
دخالت 
  دولت

 الزم است

در این نظریه، . 1: نکات مثبت
پیرامون، -شکل نظام مرکز

ماندگی  عامل استثمار و عقب
حل آن  ت و راهکشورها اس

خودگردانی است؛ یعنی 
زش مازاد در گرفتن اربکار

رغم کارایی  تولیدات داخلی به
اندک، بهتر از خروج مازاد از 

  .طریق مبادله نابرابرست

 نیازهای اساسی

برابری هدف 
 شرط –توسعه 

ضروری توسعه 
  رفع فقر است

 -اولویت دارد
مین  نیازها یأت

اساسی توسط 
  دولت

 -منافع متقابل
افزایش 
  صادرات

-  -  -  

دخالت 
دولت 

جهت بهبود
  فقراوضع

-  

هدف رفع فقر . 1: نکات مثبت
است و دولت موظف است به 
نفع طبقات محروم و نیز اصالح

. 2. نظام قیمتی مداخله کند
تولیدات کاربر و صنعتی توامان
با هم و با محوریت کارآفرین 
در رفع نیازهای اساسی نقش 

  .کنند ایفا می

  اقتصاد رفاه
شرط : برابری

 ضروری توسعه
-  

ل منافع متقاب
  دارد

  مزیت نسبی  -
تحلیل هزینه 
  منفعت

دخالت 
دولت و 
محاسبه 

 –هزینه 
فایده 

اجتماعی 
توسط 
  دولت

 .الزم است

دولت باید . 1: نکات مثبت
ضمن محاسبه سودآوری 
های خصوصی بر حسب قیمت

اسمی بازار، آن را بر حسب 
 فایده اجتماعی نیز -هزینه

تحلیل کند و ضمن حمایت از 
فعت گذاری پرمن سرمایه

، از اجتماعی
ضررده های  گذاری سرمایه

اجتماعی ممانعت به عمل 
  .آورد

  .نتایج تحقیق:مأخذ
  

 .2دامه جدول ا
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