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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
 165 - 178 صفحات ،1390، فروردین و اردیبهشت 2 و 1های  شماره

 

 بررسی کتاب نقد و 

 1توسعه همراه با کرامت انسانی

  آمیت بهادری: نویسنده
  1رضا مظهری

  
 زمانی ی یعنگردد  میاز ب1960هه  به دویبهادری یک اقتصاددان پست کینزین است که سابقه کار  پروفسور
وی . با اقتصاددانان برجسته این مکتب از جمله جون رابینسون در حال انجام کارهای مشترک بود که وی

در هند و . چاپ رسیده استه المللی ب  معتبر است که در مجالت اقتصادی بین صاحب چندین کتاب و مقاله
 ،یکی . باشدصورتهای اساتید اقتصاد دو   که نوشته از کشورهای اروپایی مرسوم استیرخهمچنین ب

، عاری از این پیچیدگی  اینکهیدیگرهای پیچیده علمی که مختص دانشگاهیان است و  استفاده از تکنیک
کتاب در .  دوم استنوع این کتاب از  کهبوده و برای عموم اقتصاددانان و دانشجویان اقتصاد نوشته شود

  .حه تدوین شده استصف 107
  

  اتو پیایی   یک الگوی غیر:توسعه همراه با کرامت انسانی: فصل اول
توسعه همراه با کرامت انسانی اختصاص داده است البته بدون اینکه وارد نویسنده این فصل را به 

و ها در هند را گروهی از آنان به نظام طبقاتی  یکه منشأ نابرابرشود جدل دیرینه بین نخبگان هند 
ها در  ی نابرابره عنوان بزرگترین منشأنظام کاستی را ب  ودهند ارجاع مینظام کاستی به گروهی دیگر 

 توانستند یزمانبراساس استدالل بهادری، کشورهای پیشرفته صنعتی تنها . کند کشور هند قلمداد می
 سطح درآمد سرانه  کهساس انتخابات عمومی حمایت کننداز نظام سیاسی دموکراتیک خود بر ا

                                                 
  :  باشد این مقاله نقد و بررسی منبع ذیل می *

Bhaduri, Amit (2005), Development With Dignity: A Case For Full Employment India National Book 
Trust.  

 srmazhari@yahoo.com                                                                                             .عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد.1
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166 2 و 1های  مجله اقتصادی سال یازدهم شماره    

 100ای کمتر ار   هند در زمان بعد از استقالل که دارای درآمد سرانهاما ، دالر بود2500اقل آنها حد
  .  کرد اقدام به چنین کاریبود نیزدالر 

مطـابق  . متمرکـز شـده اسـت        آن   بحث اصلی این فصل به رابطه بـین رشـد اقتـصادی و توزیـع              
 ه صـورت  ، اما نه ب    است یبر درآمد برا نا هند دارای یک الگوی توزیع    ) 2004(گزارش توسعه انسانی    

 20 درصـد ثروتمنـدترین و   20 ،عنـوان مثـال  ه ب.  در حال توسعهی کشورها بلکه مانند اغلب  نهایت بی
 درصـد در آمـد ملـی را تـصاحب           9 درصد درآمد ملی و      42ترتیب  ه  درصد فقیرترین جمعیت هند ب    

 5 ،صـد  در 50ه تـر تیـب      صادی که بـ    از آزادسازی اقت   پسکنند که این در مقایسه با چین و ویتنام           می
ه ایـن دوشـاخص نـامبرده همچنـین در برزیـل بـ            .  بهتر است  ، درصد بوده است   8 درصد و  45 درصد،
امـا از  .  درصد در همان سال بـوده اسـت  3 درصد و 59 برای مکزیک  و درصد2 و درصد 64ترتیب  
ا بخـود اختـصاص      ایـن شـاخص ر     94 و چـین رتبـه       127  رتبـه   هند زیر  ، شاخص توسعه انسانی   لحاظ
  ارتباط دارد که بهداشت و آموزشاند که بخش مهمی از این تفاوت به میراث نظام سوسیالیستی    داده

  . داشتندیبخوشرایط 
بهادری متوسط درآمد سرانه معیار مناسبی برای سنجش رفاه شهروندان یک ه اعتقاد ب

کند که  در مثال اول فرض می .شود هان خود به دو مثال متوسل میر بهوی برای توجی. کشورنیست
 روپیه درآمد 23000 کامل مساوی با ه صورت بیکباشد و هر   نفر عضو می100ای دارای  جامعه

 نفر برده و یک نفر 99داری که در آن  در مثال دوم یک جامعه برده. کنند سرانه هند در یافت می
دار تصاحب   روپیه را برده2/300/000 روپیه و بقیه 100  یک برده هر99باشد که   میدار برده
ها بلکه  نهایت برده طبق محاسبه درآمد سرانه در این دو مثال در جامعه دوم نه تنها فقر بی. کند می

برداری  اقتصاد این آیا که پرسش نویسنده در مقابل این .ماند دار نیز پنهان می کران برده ثروت بی
کننده  نظر مشاهده  به نقطهموضوع این د کهکن یعنوان ممورد مثال عملکرد خوبی دارد یا خیر 

نظیر  عالی و بیدار یک جامعه   از نقطه نظر بردهاماعادالنه است  ها غیر از نقطه نظربرده. دارد یبستگ
 یا حتی کردار ها و تحصیالت بهتر او  تواناییکه به دلیل کند گماندار  است و ممکن است برده

  .  قلمداد کندیدرامد چنینسته یشاخوب زندگی گذشته خود را 
 ی زمانییعن 1970 و 1960 یها  نرخ رشد ساالنه اقتصادی هند در دههیبهادر مطالعه بر اساس

.  درصد بود2 ساالنه جمعیت بیش از  با نرخ رشددرصد 5/3 بود دارای درصد 5 نرخ رشد جهانی که
 5 -6 نرخ رشدی معادلخالف روند کاهش نرخ رشد جهانی،   بر1980که هند از اواسط دهه  حالی در

 را پرسشبهادری این .  درصدی را تجربه کرد2ی همراه با نرخ رشد ساالنه جمعیت کمتر از درصد
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167 توسعه همراه با کرامت انسانی

در ؟ بهتر و بهبود وضع فقرا خواهد بود همراه با توزیع کند که آیا نرخ رشد باال ضرورتاً مطرح می
ه منافع حاصل از رشد توزیع  که در مجموع چگونبه این پرسش باید بدانیم پاسخ یبرا ادامه نیز

ی رشد درصد10در نرخ رشد بطور قطع .  دارد یبستگ به ماهیت فرایند رشد  موضوعشود که این می
که   در حالی افزایش یابددرصد 10 با نرخ بیش از ها بنفع ثروتمندان خواهد بود که درآمد آنیزمان

تواند بنفع فقرا باشد تنها اگر   رشد می،در مقابل . افزایش یابددرصد 10درآمد فقرا با نرخ کمتر از 
 این ی رشد باشد که این به معناآمد ثروتمندان در فرایند آنها دارای افزایش بیشتری از دردرآمد

در هند با جمعیت فقیری که در سطح حداقل . کاهش در هر دو فقر نسبی و فقر مطلق استاست که 
دلیل . ه توزیع در فرایند رشد داشته باشیم حساسیت بخصوصی ببایست  میکنند معیشت زندگی می
.  فقرا را بدتر کندشرایطتواند   زیرا نرخ رشد باال حتی می، خیلی ساده استسألهاساسی برای این م

بخش قابل توجهی از مردم هند چه در روستا و چه در هند تنها کاال مورد ذکر شد که  طوری همان
سازی اقتصادی قیمت آن باال رفته است   در دوره آزاد است که در فرایند رشدییمصرفشان مواد غذا

تغال و زنی خود را برای اش  قدرت چانهفقرا در این دوره شدن تولیدتر فنیه دلیل  دیگر بیسوو از 
  . اند بهبود دستمزد از دست داده

شود را  در پایان این فصل بهادری سیاست اقتصادی که منجر به توسعه همراه با عزت نفس می
اندازه نان او   پسنیهند یک کشور فقیر با درآمد سرانه پاینخست اینکه  .کشد ونه به تصویر میاینگ

آمد حتی در حین رشد باالی اقتصادی تأثیر معکوس مواری توزیع درهبنابراین، نا. کوچک است
 .بطور بنیانی از این منظر هند نیازمند نرخ رشد اقتصادی سریع است. داشتبیشتری بر فقرا خواهد 

سرعت وضع توزیع درآمد را در مراحل رشد ه ی را بنا کند تا ببایست مکانیز یمدوم، فرایند رشد 
 از توزیع آن خاتمه دهیم GDP به جدایی بین نرخ رشد بایست یم از این زاویه ،بنابراین. بهبود بخشد

دو رشد و  باید یاد بگیریم که این مقابلو در )  یک امر واجب استییاست فقرزدایکه برای س(
. های اقتصادمان یکدیگر را تقویت کنند ورزی سیاست  در مراحل عمل در قاعدهبایست ی متوزیع
تواند تأثیرگذار باشد بدون اینکه   نمی خود آمیختگی رشد و توزیع در مفهوم هندی ، این در همسوم

. رو شود رودهای مذهبی های ساختاری که ریشه در کاست، جنس و تبعیض با مشکالت نابرابری
 با حمایت اکثر جمعیت کشور  شده است که با توزیع تنیدهتواند در فرایند رشد دموکراسی می

  .تقویت شود
  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             3 / 14

http://ejip.ir/article-1-142-fa.html


168 2 و 1های  مجله اقتصادی سال یازدهم شماره    

  موفقیت و شکست بازار : فصل دوم
 وی در یک به اعتقاد. نویسنده فصل دوم را به رابطه دموکراسی، رشد و بازار اختصاص داده است

 است، آزادی تک تک افراد بالغ با نظام بازار رابطه دخریی مطابق قدرت أدموکراسی سیاسی که ر
ی بیشتری نسبت به یک فرد فقیر دارد، اما نه برای انتخاب نمایندگان أثروتمند ر. همزیستی دارد

 .خواهد بود ناقص کار کند ثروتمند اغلب قادر به خرید رأی  به صورتبازارمردم هرچند اگر نظام 
داللت براین دارد که قدرت و توانایی ثروتمندان در نتیجه اما دموکراسی در حال بلوغ هندی 

، هر چند در نظام بازار فقرا صدای بنابراین. شدن است ای در حال محدود طور فزایندهه انتخابات ب
  .  از قدرت بیشتری برخوردار است آنها  کثرت آنها رأی سیاسیه دلیل بامارمقی دارند  بی

 بدست آوردن نرخ رشد بیشتر یک کشور فقیردر شود میگفته  بل اینکه غالباًنویسنده در مقا
عنوان ه این حساب نرخ رشد باالتر باید ب با  وشود میسطح جهان باعث عزت و افتخار آن کشور 

 گرایی لجوج و  ملیی این نوع کهدارد  اعالم می،توجه قرار گیرد یک پدیده مطلوب و پسندیده مورد
 که یک کشور نتواند غذا، لباس و زمانینظر وی ه ب .باشد مین اندمنطق است که مورد تلقی ثروتم بی

المللی   است که از عزت و احترام بینمعه خود فراهم کند دوراز انتظارآموزش رابرای اکثریت جا
المللی این ضرورت   جهت عزت نفس ثروتمندان در سطح بین به حتی،بنابراین. برخوردار باشد

   .ادی همراه با توزیع بنفع فقرا باشدوجود دارد که منفعت رشد اقتص
  
  نظام بازار  و ییرشد، کارا: ومسفصل 

براساس استدالل وی رشد . پردازد می ع آنی از توز نرخ رشدکیتفکبهادری در این فصل به نقد 
 جامعه باشد و از یای همچون از دست دادن شغل گروه قابل توجه باالترممکن است همراه با هزینه

های توزیعی نباشد   اگر رشد همراه باسیاست، دیگرعبارته ب. تر گردد ای وسیع ایندهطور فزه فقر ب
های میانی وباخت  های باال و بخشی از دهک  برد نباشد بلکه برد دهک آن  نتیجه استممکن
های اقتصاد بازار راتخریب  تواند بنیان  جدایی رشد و توزیع میپس. ین جامعه باشدیهای پا دهک
ین استدالل نویسنده، کارایی بیشتر تنها راه حل مشکل نیست، زیرا اصل قرار دادن کارایی بنابرا. کند

بندی کاال برای  در کشورهای فقیر که عرضه در ارتباط با تقاضا به اندازه کافی وجود ندارد به جیره
وی در . نامند بندی می قیمت جیرههای اقتصادی  در بحث نظریهدرآمد منجر شود که این را  افراد کم

های اقتصاد بازار نامحدود نیست، زیرا اگر  رسد که زمان برای اجرای سیاست ادامه به این نتیجه می
های  حل بازاری خالص را برای اجرای سیاست توانست یک راه گونه بود این نظام اقتصادی می این
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که اقتصاد باید به بنابراین مسئله این. ته باشدشاقتصادی خود جستجو کند که رنگ سیاسی کمتری دا
ست که چگونه نظام اقتصادبازار  ا بلکه موضوع اصلی اینستبازار واگذار شود یا به دولت مطرح نی

 این نیست که دولت همیشه به معنایالبته . سازیمیاست دموکراتیک دولت هماهنگ با عملکرد س را
 در این جهت بایست میها  شه تالتصاد بازار رااتخاذ کند، بلکهای اق رو یا ضدیت باسیاست باید دنباله

ند که به  یکدیگر را مجبورسازهادر هر یک از این نهادها، دولت و بازار باشد که سیاست
 ثروت  معنای رشد باالترعقیده گاندیه ب. های اقتصاد دموکراتیک کشور نزدیک شوند سیاست
  . بهبود ببخشد همزمان این رشد بتواند وضع زیادی از فقرا راه صورتمگر آنکه ب نیست،

  
  و سیاست  رابطه دو جانبه اقتصاد: چهارمفصل 

  مباحثکه مربوط به تجربه هند است رابطه دو طرفه اقتصاد وسیاست از جنبه نظری و عملی آن
دموکراسی خود احساس از ها   بهادری هر چند هندیعقیدهه ب. شود می را شامل  کتابفصل سوم
فقرا در هند با .  دچار مشکل هستندیعی و دموکراسی اقتصاد از جنبه توزیا آنهاماکنند  غرور می

تمام . قادر نیستند یک دولتی را به قدرت برسانند که با آنها هماهنگ باشداما اینکه اکثریت هستند 
 از دولت ناراضی  مردم کامالًزمانی که . منفی استیأ ری نوعبینیم در انتخابات اخیر می آنچه که ما

 بطور وریزند که تلویزیون هند و فقهای هند نیت رأی خود را به صندوق میهستند آنها با عصبا
 هردو ایدئولوژی چه آنهایی  کهدهد تجربه هند نشان می. نامند  می تکلیففه ویوظای آنرا  ماهرانه

و   فساد، اسراف آننتیجه  کهکه تکیه بر طرفداری دخالت کورکورانه دولت در اقتصاد دارند
آمیز بودن اقتصاد بازار دارند فاصله بین فقیر و  تکیه بر سحرکه است و چه آنهایی بورکراسی احمقانه 

که تجربه آرژانتین در این رابطه (راند  دهند وحتی فقرا را بیشتر به حاشیه می ثروتمند را گسترش می
 با کاهش شدید ی کشورزمانی کهالمللی حاکی از آن است که  تجربیات بین). نمونه دیگر است

بیند و افراد جامعه  متوسط استاندار زندگی مواجه شود نظام سیاسی بطور جدی صدمه میسطح 
 ،گری دسویاز . تر شده است  اجتماعی تنگ– برای تحرک اقتصادی عرصهشوند که  متوجه می

روی کار .  رابرای آینده از دست بدهند خودبرای یک نظام سیاسی بدتر از این نیست که مردم امید
و نازیسم بعد از جنگ جهانی اول و دوران بعد از اصالحات اقتصادی در کشورهای آمدن هیتلر 

هنوز دو نکته دیگر در این فصل کتاب بهادری قابل . است از این ناامیدی اکیشوروی حسابق 
  : بررسی است
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 اعتقاده ب. سازی اقتصاد و اشتغال که نویسنده بخوبی به آن پرداخته است  رابطه آزاد،نکته اول
به اعتقاد وی یک تخمین . قابل اعتماد هستند  بیکاری غیرخصوصادری آمارهای رسمی در به

 اعالم کرده درصد 7 -8تر نسبت به آمارهای رسمی، رقم بیکاری را بین   منصفانهاماکارانه  محافظه
، بلکه در بخش در بخش کشاورزی و نه در بخش صنعتن جدید نه است که پیشرفت شاغال

با وجود نرخ رشد منفی . ی صادق استایواین برای هر دو بخش شهری و روست باشد یمخدمات 
 بخش ای  آنیافته سازمان  غیر بخش و چه آنیافته  سازمان بخشاشتغال، رشد بخش خدمات چه

 عنوان ویترین بانک جهانی،ه اپرادش توانسته بود بربا اینکه دولت ایالتی آند. است رسمی اقتصاد غیر
 شکست سختی را 2004  سالعمومی در انتخابات اما زیادی را جذب کند های خارجی سرمایه

بهادری . بودهای اقتصادی این دولت  سردی مردم عادی از سیاست  دلدهنده متقبل شد که این نشان
کار  آمد سرانه فقیرند بازدهی نیروی هایی که از لحاظ در دهد که ایالت یک قاعده کلی را ارائه می

ها حتی بازدهی  در بعضی از ایالت. تر استگت نسبت به بخش غیرخدمات بزرآنها در بخش خدما
به برابر بزرگتر از بخش کشاورزی است  3-4 در بخش خدمات تقریباً) درآمد آن یا(کار  نیروی

های فقیر بوده که حتی  فاقد فرصت در ایالت جمعیت و  پربسیاراست که بخش کشاورزی معنای این 
نظر ه ب. روی زمین دارد ی از کارکردن برستایآمد بیشتری برای رو ها در خیابانزمینی در  فروش بادام

 کوچک کشاورزی بود که در دوره یها کردن کشتزار  تجاریه دلیل ب اشتغالبحرانینویسنده وضع 
  .  رها کردبحال خودآنها را ی دولت  سازی اقتصاد آزاد

گرایی  سیاست اقتصاد ملی. ایی استگر  بررسی شود ملیبایست مینکته دوم که در این فصل 
 یکاست باال و هندی مشهور است تحت لوا هندو، ،H که به سه   BJPگرا هندو حزب بنیاد

گرایی سکوالر را از روزهای مبارزه  گرایی فرهنگی در مقابل حزب کنگره که ایدئولوژی ملی ملی
  . دولت ائتالفی تشکیل دهد سال 6توانست موفق شود و حدود  ضداستعماری خود به ارث برده بود

گرایـی مبتنـی بـر       چپ که بعد از سقوط شوروی سابق هیچ مدل جـایگزینی نداشـت جهـان               اما
عنـوان  ه  بـ . گـرا شـد    اش ملـی   همان اندازه دیگران در اظهار عقیـده      ه  همبستگی طبقاتی رارها کرد و ب     

ش بزرگ دولت   قل به ن  تمای  در چند ایالتی که در شمال شرقی هند که پایگاه سننتی چپ است             ،مثال
 در عمـل چـپ در       امـا  داشـت در اقتصاد و متمرکز شدن بـر حـق و حقـوق کـارگران سـازمان یافتـه                   

شکـست   ا فقـر نفـع ه ع آن بـ یـ توزگرایی همراه با سیاست رشـد بـاال و         چگونگی ترکیب این نوع ملی    
 سیاسـت  ه درشیـ رگرایی همه احزاب دیگر سیاسی در هند بود که    یملگرایی مانند    یمل این   کهخورد

ی و  در حقیقت این نـوع بـاز توزیـع، ایـدئولوژی مـسلط آزادسـازی اقتـصاد               . داشتباز توزیع دولت    
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گرایـی    در مرکـز ایـدئولوژی ملـی       .ی پـذیرفت  یگرا سازی را بجای همبستگی طبقاتی و جهان       جهانی
 بـر    بخـش خـصوصی اسـت کـه        یزدن دولت برای ایجاد فضا برا      مبتنی بر اقتصاد بازار تالش در پس      

 بنـا شـده   که بخش خصوصی همیشه از بخـش عمـومی بهتـر اسـت       نی ا  مبنی بر   کور اساس یک اعتقاد  
های خـارجی همـواره از       کنند که شرکت    از طرفداران اقتصاد بازار در هند ادعا می        رخیحتی ب . است

 لـد  خـارجی ظرفیـت مو  نگـذارا   بهتر اسـت مـشاوران خـارجی و سـرمایه        نی بنابرا ند و  نوع هندی بهتر  
  .روز کننده  را بهند را و حتی مدیریت ها ورییش دهند و فناور را افزاکش

   
  ها  ها و شکست موفقفیت: مدل سوسیالیسم سنتی: پنجمفصل 

از نکات مثبت و قابل دفاع . گیرد در این فصل کتاب مدل ارتدوکسی سوسیالیسم مورد نقد قرار می
آموزش همگانی که از نظر   وها برای همه هبودن انواع بیم  افراد، گستردهتماممدل اشتغال برای 

در  ورد خوبی داشته واتوان گفت که سوسیالیستی سنتی دست برابری استاندارهای موافق زندگی می
 برای متوسط شهروندانش رفاه  توانستهایی که دارای اقتصاد بازار بودند مقایسه با اغلب کشور

وردی نداشت و تأکید بر ااما این مدل از جنبه دموکراسی سیاسی دست .کنداقتصادی بهتر فراهم 
بنابراین تجربه کشورهایی که مدل .  سپرده بودیبه فراموش هایی سیاسی را برابری اقتصادی، آزادی

 در یهند از جنبه دموکراسی مشارکت  متفاوت باای کامالً کردند تجربه سوسیالیسم سنتی راپیروی می
  .اند هکارنامه خود داشت

تجربه . ندک ریزی تجربه می در انتقال اقتصاد برنامهرا  دو مدل 1980 دنیا از دهه ،عنوان مثاله ب
طبق .  تحت نظام تک حزبی در حال انجام استباشد یمهای چین و ویتنام   کشورهاول که مرتبط ب

در   داده و افزایشسرعته بها را  نابرابری، ها و افراد بق تخصصاطم  درآمدهای قابل دسترسیآمارها
 نرخ بیکاری نیز افزایش یافته ،رغم نرخ رشد اقتصادی باالی همچنین عل.دباش یز میشتر نیش بیافزاحال 
  . است

گیرد حاکی ار آن است که طبقه جدید بعد از  تجربه دوم که کشور روسیه رادر بر می
 صورت و در عمل فساد به  مفت خریداری کردقیمت تقریباًه سازی اقتصادی اموال عمومی راب آزاد

گیری ٰ  دولت طرفدارآزادسازی اقتصادی با جهتاشتباه عملکرد ه دلیلبو دیگر بر جامعه غالب شد 
گوید در هند نیز  بهادری در ادامه می. ندادندرأی به آن نهایت بازاری مردم در انتخابات عمومی  بی

ه نظر آنها باید ب.  موردنظر دارندسوی اقتصاد بازاره ب  راسریعدانان حرکت  گروهی از اقتصاد
 حق وحقوق کارگران .شود تر ابد و ساعت کار را با همان دستمزد ثابت طوالنییدستمزدها کاهش 
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کردن  است موقتیی و سگرفتهافتادگی آنها مورد انکار قرار ازکار محدودتر شود و بازنشستگی و
توان سهم  پذیر است که می ار کار انعطافآنها معتقد هستند تنها با باز. های دائمی اجرا گردد شغل

  .خود را در بازار جهانی افزایش داد
شدن خود از الگوی   در روند صنعتیجنوبی هیچ کدام  ژاپن و کره،عقیده نویسنده کتاببه 

آنها . کالسیک خود پیروی نکردند ها در شکل کالسیک و نئو پذیری دستمزد اقتصاد بازار و انعطاف
 و تحت شرایط سیاسی جغرافیایی توانستند به هروز کرده تحت نام لیسانس ب را خود تکنولوژی

های  توسعه و ساختار حال یک جامعه در  هر دو کشور در.یابندمریکا دستیابی آهای صادراتی  بازار
ژاپن . پشت سر بگذارندگذاری خارجی توانستند مرحله گذار را  اقتصادی بدون وابستگی به سرمایه

 بودجه دولت را برای زیر درصد 40 مدتی بیش از یک دهه حدود  درعه اقتصادی خوددر برنامه توس
  . گذاری کرد اقتصادی سرمایه ساختارهای اجتماعی،

های در حال   رقابت کشوروپذیری دستمزدها   با نقد از انعطاففصلبهادری در پایان این 
 ونظر اه ب. یابد ند دست میهای جهانی به نقشه راه برای توسعه ه توسعه برای تصاحب بازار

المللی در یک بازی مجموع صفر  های بین  بازار بهپذیری دستمزدها و رقابت برای دستیابی انعطاف
های  توسعه برای تولید بیشتر و صادرات به بازار های در حال  مصرف کشورنیا بنابر .گیرد انجام می

 کاهش مصرف باعث کاهش سوز یک  زیرا ا،پذیر نیست جهانی باید کاهش یابد که این امکان
 کشور باید با مازاد واردات آنصادرات ا یمصرف  مازاد ، دیگرسویاز   وشود میتقاضا در داخل 

 کاالهای مشابه  و صادراتتوسعه تمایل به تولید های در حال کشور دیگر خنثی گردد و چون کشور
 نتیجه  کهگردد می یشرفته صنعتی پیبنفع کشورهاها   که این سبب کاهش قیمت این کاالدارند را

  .شود میحاصل نتوسعه   در حالی کشورهای برامطلوب
  
  تفاوت توسعه اقتصادی : ششمفصل 

هم عادالنه در مصرف س افراد تمامدر یک اقتصاد مشارکتی  بر اساس استدالل نویسنده کتاب
کننده در   مصرفهمننده وک تولید عنوانه  ب هم داشت و افراد فقیرندآمد خواه اجتماعی با حداقل در

وی به این .  در اولویت اول قرار داردبرای همه بنابراین اشتغال در این جامعه. شوند نظر گرفته می
و طرف عرضه کند که اقتصاددانان به موضوع اشتغال از دو زاویه مختلف طرف تقاضا  اشاره مینکته 
یک  کار و آمدی برای نیروی هوم در بهادری در اقتصاد خرد، دستمزد یک مفعقیدهه ب. نگرند می

شند که در قیمتی بفرو صاحبان سود باید کاالی خود را. ای برای صاحبان سود دارد مفهوم هزینه
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کارممکن است فکر کند که هزینه اشتغال را او باید  بنابراین نیروی. برای آنها سود داشته باشد
 کنند که دستمزدی که آنها به گمان صاحبان سود ممکن است ، دیگرسویاز . پرداخت کند 

پس اگر متوسط .  این همان مفهوم بازدهی است کههزینه اشتغال است کنند کار پرداخت می نیروی
 کاهش هزینه تولید در یک واحد به معنایکار در همان دستمزد قبلی افزایش یابد  تولید نیروی
 اگر متوسط تولید ،عنوان مثاله  ب. افزایش بازدهی بیشتر در سود،عبارت دیگره  یا ب وستانده است

 4کار پرداخت شود  عنوان دستمزد سرانه به نیرویه  کیسه آن ب6 کیسه گندم باشد که 10کار  نیروی
 کیسه 10از  کار حال اگر متوسط تولید نیروی. شود میکار نامیده  یرویکیسه باقی مانده مازاد سرانه ن

افزایش . رود باال می) 15-6( کیسه 9ن دستمزد سرانه به لقوه در هما  کیسه افزایش یابد سود با15به 
تواند به سود پولی تبدیل گردد که تقاضا در بازار داخلی به همان   در صورتی میتنهااین بازدهی 
 بزرگتر شود یا اینکه بازارخارجی بتواند مازاد راجذب کند در غیر این)  کیسه گندم9یا (میزان مازاد 

عنوان یک عامل ه ه بازار داخلی بزد اندایپس با.  خواهیم بودمواجهثر ؤ میصورت با مشکل تقاضا
  . در نظر گرفت اشتغالکننده سود و تضمین

  
  کار هند خصوصیات بازار

ردی به دو گروه خ این تقسیم کار بازدهی در یک مدل دهد که یح می در ادمه توضنویسنده
افته ی شود که در بازار سازمان یکار هند م یروی درصد ن10 مربوط به  تنهاآمدی، دستمزد و سود در

بخش . دهند یل مییافته هند را تشک سازمان کار غیر  جمعیت که نیرویدرصد 90اشتغال دارند نه 
ز ی و به آنها نشود میداد کار حق و حقوق آنها رعایت  یافته هند که مطابق قرار کار سازمان نیروی

های  ن بازار شامل شرکتیمه. داده شده استاجازه حق اعتصاب و تشکیل اتحادیه کارگری 
کار   جمعیت نیرویدیگربخش مهمی از . باشند ها وحتی احزاب سیاسی می سانهرملیتی خارجی،  چند

ره مشغول بکارند یکه در بخش کشاورزی، صنایع کوچک، تجارت، حمل ونقل و بازرگانی و غ
  : وصیات استاین بخش دارای سه خص. کنند داد کار فعالیت می بدون قرار
توان به  نمی اشتغال هستند ودر بنگاه خود مشغول بکارند که در آمد آنها را  آنها خوداغلب −

 . دستمزد و سود تفکیک کرد

کار خود اشتغال این   البته این تنها برای نیروی کهدر این بخش ساعت کار غیرثابت است −
 نیز شامل را شوند ند محسوب میکار در ه  که فقیرترین نیرویکار بخش نیست بلکه بقیه نیروی

 . شوند می
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 ساعات کار شود می باعث سو که این از یک  استبعآمد آنها ترکیبی است از چند من در −
در این بخش . کنندتمرکز ک مهارت خاص یآنها نتوانند برای  نیو همچن شدهتر  آنها طوالنی

کار هند یعنی حقوق کم و  ته بازاریاف سازمان کار در این بخش غیر. ها کودک مشغول بکارند میلیون
ین ی پا آنهادرآمد هستند وکیفیت کار  کمبه قدریافراد ن ی ا.های مختلف کار بیشتر و اغلب در شغل

کننده به تولید اجتماعی   کمکعنوانه و کار آنها را بتوان آنان شاغل نامید   که به سختی میشدبا یم
 است و بحرانیاشتغال و شغل در هند خیلی پیچیده و له أ باید گفت که مساختصاراً. حساب آورده ب

مورد بررسی و تحلیل اشتغال و اختالط چندین جنبه  باید این موضوع رابا ترکیب مفاهیم مختلف
 در پایان این بخش نویسنده به سه نوع .آمدی به آن نگریست از جنبه درد ینباتنها ن یبنابرا. قرار گیرد 

  : پردازد الگوی توسعه می
رحمانه به  های بی از روش پایه تک حزبی و اغلب در جهت افزایش کارایی بروی چین الگ −

 . ابراز کنند  خود راالتمشکبتوانند  بدون اینکه مردم شود میمردم تحمیل 

های  ، دعوت از شرکتطرفداران اقتصاد بازار رواج داردالگوی دوم که در هند بین  −
فقرا داشته  ها ارتباطی با منافع ینکه سود این شرکتملیتی برای کمک به توسعه است بدون ا چند
 . باشد

کند براساس دموکراسی اقتصادی و دموکراسی   که نویسنده کتاب معرفی می سومیالگو −
 کمبود منافع مالی یا فقدان ه دلیلنظر وی محدودیت روند توسعه در هند به ب. مشارکتی است

  . باشد برداری نامطلوب از منابع می بهرهتکنولوژی پیشرفته نیست بلکه عدم سازماندهی و 
  

   ی اقتصادی و دموکراسی مشارکتی منطبق بر دموکراسیاست مالیس : هفتمفصل 
ه ب. های مالی اختصاص داده است نویسنده کتاب این فصل را که فصل پایانی کتاب است به سیاست

بودجه دولت  به بخش عمومی و تمایل به این دارند که مباحث مربوط  اقتصاددانان غالباً، ویعقیده
 مواقع اغلبالبته این فروض در . رود محدود کنند رابه فروضی که برای راحتی تحلیل فنی بکار می

نظر آنها ه بآنچه امروزه بین آنها مطرح است استقراض از خارج است که . باشند  میهغیرقابل توجی
 و تأکید کشد یبه چالش ممین بار  رای چندبهادری این تفکر را ب. توان کاری انجام داد بدون آن نمی

مشکل اشتغال  ینظر و بنا بر.  فقدان منابع مالی نبوده و نیسته دلیلکند که مشکالت اقتصاد هند ب می
  . های اقتصاد داخلی و چگونگی روش تأمین مالی باشد؛ تکیه بر ظرفیت د و مبنا قابل حل می کامل بر
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 داخلی رادر مقابل استقراض از منابع داخلی تجویز بهادری ضمن اینکه استقراض از منابع
 بر اساس .دهد  وی استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول را مورد نقد قرار میاماکند  می

کند در   مرکزی هند پول استقراض میبانک، بانک  که دولت از رزروزمانیاستدالل او 
به بانک که  این مبلغ را فقط اً و بعدشود یم را بدهکار یضمبلغ استقرا تنهاصورتحساب بانک دولت 

کند که دولت بهتر   نویسنده پیشنهاد می،براین اساس. قدرت خرید اولیه را نداردگریگرداند د برمی
. از رزرو بانکاز منابع داخلی استقراض کند و نه از طریق چاپ پول رزرو بانک است از طریق 

  :کند های مالی پیشنهاد می ساس سیاستعنوان اه بهادری در پایان این چند اصل را ب
 که اقتصاد زمانی زیرا ،ریزی شود و نه رشد های مالی باید براساس اشتغال کامل پایه سیاست −

 . در درون بوجود خواهد آورد در اشتغال کامل باشد رشد اقتصادی را

ود و ای ریخته ش  جهت ارتقاء سطح اشتغال باید به حساب جداگانهاستقراض دولت از جامعه −
 .  برای اشتغال مصرف شودتنها

 . برنامه اشتغال باید یک برنامه غیرمتمرکز باشد −

 و منبع به انجام برسانندشوراهای محلی با انتخاب مستقیم مردم باید به برنامه اشتغال نظارت  −
ن شورا یت ای بر فعالمالی زیرنظر آنها به جهت تولید هدایت گردد و دولت مرکزی و دولت ایالتی

 . رت کندنظا

های اشتغال باید روشن و قابل دسترسی برای همه عموم  اجازه اطالعات در مورد فعالیت −
 امپذیری در تم باشد واین مسئولیت وجود داشته پذیری شفافیت و مسئولیتکه  زمانیزیرا . باشد

  .شود یا میمهسطوح مشخص و معین باشد شرایط برای پیشرفت 
  

  نقد
. در موضوعات مورد بحث است  عدم انسجام،شود میتاب مشاهده ای که در این ک اولین نکته

 ده استیش کشیپاز فصل اول تا فصل آخر هر جا که فرصت کرده  نویسنده بحث رشد اقتصادی را
 ه صورت بامارسد که اگر این بحث را در یک فصل یا حتی چند فصل  نظر میه که ب در صورتی

  . بهتر بودداد می منسجم مورد بررسی قرار 
 و اقتصاد بنیـادگران بـازار رانقـد         اب بخوبی اقتصاد سوسیالیزم سنتی     نویسنده کت  اینکهنکته دوم   

 نـوعی   –دان بر جسته لهـستانی        اقتصاد –لسکی  اکرده است و تالش زیادی بخرج داده که همچون ک         
ند را برای ه  ) شده است که دموکراسی مشارکتی و دموکراسی اقتصادی در هم تنیده          (اقتصاد مختلط   
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 زیرا اقتصادی کـه وی بعنـوان        ،شده باشد  در این هدف خیلی موفق        که سدر ینم بنظر   اما سازدمطرح  
  آن و توزیـع   رشـد   بـر  تنهـا کند   جایگزین سوسیالیسم سنتی و اقتصاد بازار بنیادگرا در هند معرفی می          

د را در بـر      نظام اقتـصادی کـه جامعیـت آن تمـام ابعـاد اقتـصا              ی برا طرحیک   هئ ارا  و نه  شدهمرکز  مت
  . گیرد می

 پروفسور بهادری به کرات در تمام فصول کتاب از غیرقابل تفکیک بودن  اینکهنکته سوم
کند بدون اینکه  عنوان یک نظام جایگزین بحث میه دموکراسی مشارکتی و دموکراسی اقتصادی ب

 شده است های دیگر تجربه  از کشوررخیهای اسکاندنیاوی یا بچه در کشورنمود عینی از آنیک 
  . مورد بحث قرار دهد

 فصل ششم، پروفسور بهادری ضمن  یعنی در فصل آخر کتابم این است کهنکته چهار
 های مالی اشاره به این موضوع دارد که اقتصاد هند زیر ظرفیت بالقوه خود کردن سیاست مطرح
و برای ه است  داشتیریسازی در افزایش چشمگ نرخ بیکاری در دوره بعد از آزادکند  یت میفعال

 یپافشار  استقراض از خارجبر  کهحل اقتصاددانان طرفدار بازار  راه باغال کاملترسیدن به اش
توان   در اقتصاد داخلی وجود دارد که میبسیاری منابع مالی ی وعقیدهه ب. ورزد  مخالفت میکنند یم

ولت از بانک مرکزی و همچنین وی با استقراض د.  به اشتغال کامل نزدیک شدنهابا استفاده از آ
از مردم دولت استقراض دهد که   ارائه می را ایرانهمچونحلی  ورزد و راه چاپ پول مخالفت می

  ). اوراق قرضه یا اوراق مشارکت در ایران (ردیصورت پذبوسیله بانک مرکزی 
دان پست کینزین است که  وی یک اقتصاد  نویسنده کتاب ذکر شدیفکه در معر طور همان

برای رسیدن به )  کالسکیوکینز (که این دو حلی   راه. داردیکالسک نیز بر نظرات بسیاریتأکید 
 افزایش عرضه پول است و نه استقراض از مردم که تأثیری بر د بریک تأدهند اشتغال کامل ارائه می

 کاهش نرخ بهره و افزایش  که موجبل نخواهد داشتعرضه پول و بنابراین تقاضای ک
  . کند ی م فراهم رادر نتیجه حرکت بسوی اشتغال کاملشده و گذاری  سرمایه

بخوبی درک کرده است  له راأسور بهادری این مسپرف.  نقاط مثبت بسیار زیادی دارداین کتاب
 از استقراض دولت از بانک مرکزیگویند باید عرضه پول ار طریق  که وقتی که کینز و کالسکی می

این است که دولت کارا و سالم است و توانایی انتقال پول  فرض آنها ردیصورت گ چاپ پول قیطر
تعداد در   که آموختهی تجربه به پروفسور بهادر.باشد به بخش تولیدی و مولد جامعه را دارا می

 ها ناکارا و ناسالم که ها و بوروکرات توسعه بخش قابل توجهی از دولت های در حال زیادی از کشور
 و به هدر داده پول را ردیار آنها قرار گی در اختی مشارکتیوکراسبدون وجود دمت پول یاگر هدا
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های  دوباره به بخشکه پول   وجود داردی امکان بطور قو این،نیبنابرا. جریان تولید نخواهند سپرد
بنابراین . دشو بدتر از قبل مشکل تورم به مشکل بیکاری افزوده وتولیدی سرازیر شود  مولد و غیر غیر

) افتهی توسعهو توسعه  های در حال در کشور( تدریس و تحقیق ها ل طی ساای که وی  با کمک تجربه
و نظارت ریزی  برنامهنقش  تنهادر آن برای انتقال پول به تولید ارائه داده که دولت  را اندوخته مدلی

ب  مردم همان محل و منطقه انتخابا نظر توسط شوراهایی که پول .داردعهده  ر را بان پولیبر جر
 که برنامه برای تولید نباید بر ن استین مدل ایاز خصوصیات دیگر ا. شود میروانه تولید اند  شده

های این شوراها در امر تولید و  رسانی از فعالیت شفافیت و اطالع. ریزی متمرکز باشد اساس برنامه
   .استن مدل یگر نکات برجسته ایاز د منابع تولید داخلی بربودن  متکی

 رشد از توزیع آن در روند توسعه است که بر تمام یریپذ کتاب عدم تفکیکام یپرین ت برجسته
  . صفحات کتاب سایه افکنده است
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