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 مقدمه

 اصخ شرایط بسترِ در «توسعه»فرایندِ تثبیت و گسترش  واقع اجماع دارند که پردازان توسعه بر این امرِنظریه

 هایاندیشهبسط آراء و با  خط و ربطدر تا امروز،  دوم جهانی جنگ از پس جهان فرهنگی -اجتماعی واقتصادی 

آن  أثیرتاست که  جهانی بانکاین نهادها،  ترینمهمیکی از  صدالبتهبوده است.  جهانیِ پیشگام هاینهاد آن توسط

سط در باین نهاد ؛ هم از بابت نقش پیشگام در نشو و نمای توسعه در اکناف دنیای امروز نیاز به چون و چرا ندارد

 هایرویهپیشبرد  در این نهادنقش اهرمی  خود و هم از بابت و مطالعاتِ هاگزارشقالب جدید توسعه در  هایاندیشه

 ای ونهادهایی چون بانک جهانی با ترویج نظامات برنامهخود.  اقتصادیِ -قدرت مالی دلیل بهنظر در توسعه دم

محور در همه دنیا از طریق اهرم مالی و اقتدار بغر الگویو نیز تثبیت  گذارگرا در جهان سوم و در حال اشاعه

عد ب زمان و طی هفت دهۀ توسعه را به حرکت انداختند که به مرور ، گلوله برفیِخود اختیارسیِ در سیا -اقتصادی

 ،رگاین بهمن بز مرکز ثقل اخیرِشد. ناگفته پیداست که  آساغولتبدیل به بهمنی عظیم و جهانی دوم، از جنگ 

خود  نتوانست 0۸۸1 دههتفکری بسیار پرمناقشه که از بازاری بوده است: جزمی و ضرورت اصالحات تفکر نولیبرال 

 .های بنیادین شدو متعاقباً دچار چالش دهدتحوالت کشورها تطابق  و جهتِ سرعترا با 

 هایدر گزارشتوان میپاسخ را  دچار تحول شد؟ 0۸۸1از دهه و پارادایم مسلط بانک جهانی  هاانگارهچه شد که 

این  واکاوی از طریق در توسعه جدید تجارببررسی  کرد و مطالعه حاضر که معطوف به مشاهده 0توسعه جهانی

برای انتخاب این دوره زمانی چند دلیل  .باشدمیآنها  بیان درصدد، است 0۸۸0-2121دوره زمانی در  هاگزارش

 وجود دارد:

توسعه ساالنه  یهاگزارشتنظیم موضوعی  0۸۸0انتخاب این دوره، آن است که بانک جهانی از  نخستِدلیل 

ای توسعه و تجاربِ با تحوالت مرتبطانتخاب موضوعات  ،زمانی القاعده، از این مقطعجهانی را آغاز کرد و علی

 بوده است. و مناطق مختلف جهان کشورها

جنوب  -مالکشورهای شتوسعه بین  بندی جدیدِو ذیل صف 0۸۸1دهه انتخاب این دوره، آن است که از  دلیل دومِ

متفاوت و های به رویه نیز بانک جهانی 2،سوم مانند جهان اول، دوم و قدیمی هاییبندطبقهو منسوخ شدن 

 .استفوق  هایگزارشآنها در  از طرحِ ترقدیمبسیار  هااین رویه هعقب ؛ که البتهاست کرده ورود جدیدی

                                                           
1. World Development Reports (WDRs) 

 .ضروریات جدید توسعه از منظر اهداف این نهاد است تبیینِبه نوعی آخرین تجارب توسعه از نگاه بانک جهانی یا  در حکم روایتِ های توسعه جهانیگزارش

غربی در  کشورهای به لحاظ تاریخی غیر که حالی محصول مشترک شورش علیه غرب و نظم جهانیِ جنگ سرد بود. در 0۸۲1در دهه  «جهان سوم»ظهور 2. 

سه گروه متمایزِ اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا جای  شدند، کشورهای به لحاظ تاریخی غربی در بندیگروه سوم جهان در کامل طور به 0۸۲1دهه 
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 رویداد دو با ی این دورههاگزارش تنیدۀ درهم ارتباطدلیل انتخاب این دوره، آن است که  ترینمهمدلیل سوم و 

 رویداد با ترکیب در آن داردامنه اثرات که 0۸۹1 دهه در پولی ضدانقالب -0: است محرز هاسال آن کنندهتعیین

 و بخشید؛ تعمیق جهانی جنوب در را سرمایه شدن جهانی کرد؛ تعیین را معاصر توسعه روند سرد، جنگ پایان

 فروپاشی به که 0۸۸1 دهه در سرد جنگ پایان -2 .گشود المللیبین تجارت روی به کشورها این نوظهور بازارهای

 اثر .انجامید بازاری اصالحات سمت به غیره و شرق بلوک کشورهای حرکت تسریع و دستوری ریزیبرنامه نظامات

 کشورهای رده به جنوب و توسعه حال در کشورهای از شماریبی و وسیع جرگه ورود در فوق رویداد دو ترکیبی

 داد رتغیی را توسعه متداول و مسلم هایانگاره حدی به و بود متعارض حتی و متنوع قدرآن ،پیشرفته و صنعتی

 روی خود مسلط پارادایمی هایچارچوب تجدیدنظر به آن با همسو نهادهای و جهانی بانک ناخواسته و خواسته که

 .کرد مشاهده جهانی توسعه اخیر دهه سه هایگزارش بررسی در خوبی به توانمی را آن نمود که آوردند

با عنوان از  0۸۸0های این تغییر بنیادین پس از گزارش سال نشانه دهدمیاین گزارش نشان  هاییافتهچنانچه 

و در  دیده شده حمایتگری کشورها بدون نهادهای و تردید جدی آن درباره امکان تحوالت فور برنامه تا بازار

 یافته عینیت فقر حمله بهعنوان  با 2111سال  و دولت در جهان در حال تغییربا عناوین  0۸۸۱سال  هایگزارش

این مجموعه در  تا آخرین گزارش جغرافیای اقتصادی شکل تغییربا عنوان  211۸همچنین از گزارش سال  است.

تفکرِ امکان توسعه جنوب شاهد برجسته شدن  ارزش جهانی: تجارت برای توسعه هایزنجیرهبا عنوان  2121سال 

الوصف، مع بانک جهانی مغفول بودند. هایگزارشدر ادبیات  هامدتهستیم که  های ارزش جهانیاز طریق زنجیره

دهد، در سه دهه اخیر بانک جهانی نشان می 0۸۸0-2121دوره  هایگزارشکنونی که معطوف به چنانچه مطالعه 

های نوظهور در توسعۀ کشورها روندو  از منطق متأثرکه نشسته  خود عقب های مسلمویهو ر هاانگارهاز بسیاری از 

 است. کنونپس از جنگ سرد تا

                                                           
ی التین که از گرفته و به همراه ژاپن جهان اول را تشکیل دادند. اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی نیز عنوان جهان دوم را یافتند و آمریکا

 جهان عبارات دوم، جهان از بین رفتن و سرد جنگ پایان و به جرگه جهان سوم وارد شد. باغربی قرار گرفت  غیر ها خارج بود؛ در کنار کشورهایبندیطبقه

 .شدند جهانی جایگزین جنوب و شمال جهانی عبارات با ترتیب به و یافتند تغییر سوم، و اول



گاه هب گزارش 9112-0202اهی توسعه جهانی ربرسی تجارب جدید رد توسعه با ن  
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 ی آنهامحورها یبندطبقهو  هاگزارشمرور مسئله:  بیان -1

و  هاگزارش. عناوین ساالنه توسعه جهانی را آغاز کرد هایتنظیم موضوعی گزارش 0۸۸0 سال بانک جهانی از

و  ( تصویری از تغییر0)جدول 2121موضوعات محوری آنها از این مقطع زمانی تا آخرین گزارش آن در سال 

ه بکه بسیار از آنها  دهدیمکننده بزرگ را ارائه دهنده و کمکاین نهاد وام هاییمشغولدلدر  دگرگونی بنیادین

 0.توسعه است زمینۀ زمانی در -جدید و عصری اقتضائاتِ یلدل

ی فقیر به بازارها د مستقیم و سریع اقتصادِ کشورهایهای اولیه حاکی از اعتقاد بر این امر بود که پیونگزارش

سوسیالیستی و تغییر رویه  هاییمرژآورد. با سقوط  درخواهدجهانی، آنها را به حرکت به سمت رشد اقتصادی 

درمان را برای اقتصادهای سوسیالیستی تجویز کرد: این  هاییوهشبانک جهانی همین  یهاگزارشبلوک شرق، 

وک ش»اعتقاد جزمی به  خالصه، طوربه !دارندیبرمکشورها را به بازارهای جهانی وصل کنید و ببینید چطور خیز 

 یهاگزارشداشت ) یتمحور 0۸۸1توسعه جهانی ابتدای دهه  یهاگزارشکامالً در  اواخر قرن بیستم «درمانیِ

 هایرساختزاهمیت ، توسعه اقتصاد جهانی پرچالشِ ها بر گذاراصلی این گزارش یدتأک؛ آنجا که (0۸۸۲تا  0۸۸0

 2.(0)جدول  و نیز عملکرد نیروی کار در جهان ادغام شده بود در توسعه هاگذارییهسرماو 

 0۸۸0-2121 و موضوعات محوری آنها های توسعه جهانیعناوین گزارش 

 سال موضوعات محوری عنوان

 توسعه در چالش

بازار در توسعه؛ بازاندیشی  طرفدارگذار؛ مسیرهای بدیل توسعه؛ عناصر رویکرد  حال اقتصاد جهانیِ در

ها در توسعه انسانی، سیاست تجاری و ، چالش0۸۸1 دهه در توسعه ؛ سناریوهای جهانیِدرباره دولت

 رشد اقتصادی

0۸۸0 

 زیستمحیطتوسعه و 
های کار؛ ؛ انجام سیاستزیستمحیطو  هادولت؛ بازارها، مدتطوالنیو رونق  زیستمحیطتوسعه، 

 بهتر زیستمحیطیک  هایهزینه
0۸۸2 

 گذاری در بهداشتسرمایه
 های بهداشتی،در بهداشت و درمان عمومی؛ اصالح سیستم گذاریسرمایهنقش دولت و بازار در بهداشت؛ 

 تقویت تنوع و رقابت
0۸۸0 

 توسعه برایها زیرساخت
جام ت جدید؛ اناو ابتکار هافرصتنقش و کارکرد زیرساخت؛ تشخیص دالیل عملکرد ضعیف در توسعه؛ 

 و بازدهی بالقوه آن هازیرساختاصالحات در 
0۸۸0 

                                                           
ا چنین برودل، ب دفرنان دارییهسرمادر تمدن مادی و  بازنگریچارلز تیلی، نویسنده پرکار و استاد مسلم تحقیقاتِ کمی بلندمدت در مقدمه خود بر کتاب   0.

لت به عنوان کنشگر ضروری در توسعه را برکاویده تا سیر حرکت بانک جهانی به سوی پذیرش دو 2111تا  0۸۸1های توسعه جهانی از سال نگاهی گزارش

 کند. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: ردیافتاقتصادی را 

 00۹1، ترجمه فیروزه مهاجر، نشر دیگر، دارییهسرمابازنگری در تمدن مادی و برودل،  دبرودل و مسئله دولت، در: فرنان دچارلز تیلی، فرنان

 اتی شدعملیالمللی پول مروّجان سازمانیِ اجماع واشینگتن مانند بانک جهانی، صندوق بینبا حمایتِ  بیستم در اواخر قرن «یدرمانشوک»اعتقاد جزمی به   2.

والنیِ با فهرست ط فوقادعای  البته که .نستداتبعیت از دستورالعمل سیاسی اجماع واشینگتن میدنیای رهاشده از رژیم قدرت جنگ سرد را در گرو  ۀتوسع و

 کی یرابت تناقض دارد. اتحاد شوروی سابق ایجاد شده اس کشورهای و ها در آفریقای زیرصحرا، آمریکای التینفجایعی که درنتیجه تبعیت از این دستورالعمل

 :به دیکن نگاه موضوع، نیدرباره ا یانتقاد مطالعه
Robert Wade, “Is Globalization Reducing Poverty and Inequality?” World Development, 32, 4 (2004). 
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 کارگران در جهانِ در حال ادغام
نیروی کار برای توسعه؛ ظهور بازار جهانی کار؛ حکومت به مثابه  هایمهارترشد اقتصادی و بازده کار؛ 

 تجدید ساختار اشتغالو  رفرم در این حوزه کارفرما؛یک 
0۸۸۲ 

 از برنامه تا بازار
و پیشرفت؛ آزادسازی، تثبیت اقتصادی، رشد؛ حقوق مالکیت و اصالحات بنگاهی؛ نهادهای  الگوهای رفرم

 تربهتر و چابک حکومتحقوقی و حاکمیت قانون؛ ایجاد یک سیستم مالی؛ به سمت 
0۸۸0 

 در حال تغییر دولت در جهانِ
ت برای و ایجاد امنی انطباق نقش جدید با ظرفیت دولت از بابت تقویت بازارهادولت؛  تکوین یافتۀنقش 

 تر شدن دولت به مردمنزدیک؛ نهادسازی در بخش عمومیهای اقتصادی و اجتماعی؛ بنیان
0۸۸۱ 

 دانش برای توسعه
؛ هامشوقو  دانش؛ قدرت و نیل به دانش؛ کسب و جذب دانش؛ اطالعات، نهادها هایشکافکاهش 

 پردازش اطالعات مالی اقتصادی؛ افزایش دانش ما از محیط
0۸۸۸-0۸۸۹  

 ورود به قرن بیست و یکم

و  المللیبین، مهاجرت المللیبینهای مالی ، جریانالمللیبینتغییر از بابت تجارت  حال دردنیای 

 هتوسع حال درهای محیط جهانی؛ چالش سیستم تجارت جهانی از بابت منافع آن برای کشورهای چالش

سوی اصالحات تجاری؛ تمرکززدایی و توازن قدرت سیاسی بین منافع مرکزی به  حرکت پایدار الزاماتو 

 ؛ ایجاد شهرهای پویا به عنوان موتورهای رشدپذیرمسئولیتزیرملی( ) محلیهای ایجاد حکومتو محلی؛ 

2111-0۸۸۸  

 حمله به فقر

ابعاد مختلف فقر، سنجش فقر در ابعاد چندگانه آن، تکامل ابعاد فقر؛ رشد اقتصادی و کاهش فقر، 

دهندۀ رشد و های بازاریْ افزایشرفرمهای رشد اقتصادی، رشد اقتصادی و فقر غیردرآمدی؛ پیشران

 پذیریتمسئولیایجاد  ؛هانابرابریافراد فقیر و مقابله با  هایگسترش داراییدهنده به افراد فقیر؛ منفعت

ر د تأثیر؛ حذف موانع اجتماعی و ساخت نهادهای اجتماعی از بابت فقرابیشتر نهادهای دولتی در برابر 

 کاهش فقر

2110-2111  

 ساخت نهادها برای بازارها

 مؤثر ارضیِ روستاییهای سازماننقش حمایتی نهادها برای بازارها، رشد و کاهش فقر؛ ساخت نهادهای 

؛ نقش نهادهای سیاسی از بابت افزایش هاشرکت؛ نهادهای حکمرانیِ خصوصی برای دسترس درو 

 هازیرساختو مقررات گذاری در  پذیریرقابتسیاسی، کاهش فساد، بهبود نظام مالیاتی،  هایانتخاب

2112 

 توسعه پایدار در یک جهان پویا

انسانی؛ نهادهای  هایداراییسنجش پایداری و ضرورت حفظ و مدیریت بابت  چالش مرکزی توسعه از

آن از بابت  هایچالش؛ بهبود معیشت و هادارایی کنندهتقویتکننده رفتار انسانی، نهادهای هماهنگ

 هارکتش، هاحکومتسرمایه انسانی، استفاده از منافع محلی تجدیدناپذیر، توازن منافع بین  مندی ازبهره

 لیمح هایدغدغهو اجتماعات؛ مسائل جهانی در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و تطبیق آن با 

2110 

 فقراخدمات برای  تدارک
سازی برای تدارک چارچوبو الزام حکومت در آن؛  اقتصادی هایخروجیایجاد خدمات از بابت بهبود 

 های خدماتیرفرمرفرم نهادی برای بهبود خدمات به افراد فقیر؛ اهدای کمک برای  هایچالشو  خدمات
2110 

 برای همگان گذاریسرمایهبهترِ  محیط

 و موانع رقابت؛ هاریسک، هاهزینهبرای رشد و کاهش فقر؛ مقابله با  گذاریسرمایهنقش حیاتی محیط 

 محیط در ایجاد این المللیبینجامعه همدستی  رسمی؛ هایسیاستپیشرفت در گرو تغییرات بیشتر در 

 جامعه

211۲ 

 و توسعه برابری
ها نهاد از بابت )تساوی حقوق( برای توسعه برابری؛ اهمیت و افراد هاگروه، هاملتدرون و میان  نابرابری

 سرمایه انسانی و عدالتبابت از  های بازی اقتصادی و سیاسی؛ هم ترازیِ زمینو فرایندهای توسعه
2110 

 بعدی توسعه و نسل

؛ تمرکز زندگی جوانان در گانهپنجطی گذارهای  گذاریسرمایهروی افراد جوان؛  گذاریسرمایهفوریت 

مجدد آنها؛ گذارهای و  هایشانسو  هاقابلیتجوانان بلکه در زمینه  هایفرصتروی  تنهانه هاسیاست

 هادادهو  هاایدهو جریان جهانیِ  المللیبیننسل هزاره، جوانان، مهاجرت  هایگام

211۱ 

 کشاورزی برای توسعه

و عدم  کشورها و مناطقهای کشاورزی برای توسعه؛ رشد نابرابر بین تغییر ساختاری و پتانسیل

؛ نوآوری از طریق علم و بخشیتنوع واسطهبهجدید  کشاورزی هایفرصتهای کشاورزی؛ قطعیت

 تکنولوژی در کشاورزی

211۹ 

 جغرافیای اقتصادی شکل تغییر

، نندهکو همگرااهمیت نیروهای واگرا ، جهان مسطح نیست؛ جغرافیایی -یتبیین توسعه در چارچوب مکان

 هایسیاستتوسعه؛ اهمیت عواملی چون تحرک و مهاجرت، تحرک نیروی کار و  بر جهانی شدنجغرافیا، 

عملی در مدیریت مهاجرت؛ وحدت و نه یکسانی کشورها، تغییر رویکردها در توسعه سرزمینی؛ برندگان 

 بدون مرز: ادغام کشورهای فقیر در بازارهای جهانی

211۸ 

 توسعه و تغییر اقلیمی
سیاره؛  هایدر تالش جهانی برای کاهش آسیب تأخیر هایهزینه، تغییر اقلیمی و توسعهفهم پیوند بین 

 اکوسیستم در یک اقلیم متحول؛ ادغام توسعه در رژیم جهانیِ اقلیمی کاهش تنوع زیستی و منفعت عام
2101 
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 تضاد، امنیت و توسعه
خشونت در  هایچرخهشکستن  نقشه راهِ در قرن بیست و یکم؛ خشونتتکرارشوندۀ  هایچرخهچالش 

 المللیبین گذاریسیاستتضاد و خشونت از طریق  هایریسککاهش ها؛ سطح کشور
2100 

 برابری جنسیتی و توسعه
عاملیت زنان؛ هنجارهای اجتماعی  کنندۀتقویت؛ رشد اقتصادی ایجاد اجماع جهانی برای حقوق زنان

 دادن نهادها، بازارها و هنجارهای اجتماعی شکل در مؤثرعاملیت زنان؛ عاملیت جمعی زنان  کنندۀتقویت
2102 

 وضعیت مشاغل

در مقیاس جهانی؛ مشاغل و استانداردهای  هاچالشتغییر سریع و شگرف مشاغل، نقش بخش خصوصی و 

اجتماعی؛  هایتنشدر مدیریت  هاشغلزندگی؛ مشاغل و انسجام اجتماعی، نقش  مندیرضایتزندگی، 

 نیروی کار، مهاجرت و توسعه هایسیاستدر بهبود کیفیت افراد و جامعه؛ مشاغل و توسعه، ارزش شغل 

2100 

 ؛ مدیریت ریسک برای توسعهریسک و فرصت

ریسک یک بار اضافی اما همچنین یک فرصت؛ مدیریت اثربخشِ ریسک همچون یک ابزار قدرتمند برای 

توسعه؛ رویکرد کل گرا به مدیریت ریسک در سطح خانوار، اجتماع، بخش بنگاهی، سیستم مالی، اقتصاد 

 ؛ اصالحان نهادی یک ضرورت برای به جریان اندازیِ مدیریت ریسکالمللیبینکالن، جامعه 

2100 

 ذهن، جامعه و رفتار

توسعه؛ ایجاد فهم عمیق از رفتار انسانی برای توسعه اقتصادی؛  گذاریسیاستانسانی و  گیریتصمیم

 ازیستصمیمبا متدهای  بهبود کار متخصصان توسعهاجتماعی و روانیِ سیاست توسعه؛  اندازهایچشم

 بهبود

210۲ 

 دیجیتال انقالب منافع

حاصل از انقالب دیجیتال؛ سودهای دیجیتال: رشد، ایجاد شغل، تحویل خدمات؛  هایشکافو  هادگرگونی

 صاددر اقت جهانی تبرای مشکال المللیبین همکاری، نابرابری و کنترل؛ دیجیتال: تمرکز یهاریسک

 دیجیتال

2100 

 حکمرانی و قانون
ی، پذیرهای تغییر: رقابت؛ اهرمهای توسعه امروزبه چالش پاسخ ضرورتِ گراییْکمرانی و قانونبهبود ح

 المللیبینو نفوذ  شهروندان هد، تعنخبگان هایزنیچانهتغییر:  هایپیشران؛ ، ترجیحات و عقایدهامشوق
210۱ 

 اهداف آموزش تحقق : براییادگیری
گر در یادگیری؛ و نگاه مشاهده هانوآوریفردی و مقوم جامعه؛ اهمیت  هایآزادی کنندهتقویتآموزش 

 ؛ ضرورت همسازیِ سیستم کار با یادگیریهاشغلهای یادگیری با برای پیوند مهارت هاییبنیانایجاد 
210۹ 

 ماهیت متحولِ کار

، بازارهای رقابتی و فرار هاشرکتچالش در ماهیت کار؛ تکنولوژی تولیدکننده مشاغل؛ تغییر ماهیت 

حمایت اجتماعی و تنظیم بخشیِ و آموزش بزرگساالن خارج محیط کار؛  العمرماداممالیاتی؛ یادگیری 

 کار

210۸ 

 توسعهجهانی: تجارت برای  ارزش هایزنجیره

ارزش جهانی  هایزنجیرهمشارکت در  هایپیشرانارزش جهانی؛  هایزنجیرهتکوینِ الگوهای مشارکت در 

شامل نیروی کار دارای مهارت پایین و سرمایه خارجی، آزادسازی فضای کسب و کارها و غیره؛ رابطه 

نافع هیم رفاه، توزیع مارزش جهانی و توسعه پایدار از بابت اشتغال، رشد اقتصادی، تس هایزنجیرهمتقابل 

 ارزش جهانی و نوآوری دیجیتال؛ سیاست ملی و توسعه در یک زنجیره ارزش جهانی هایزنجیرهو غیره؛ 

2121 

 : پردازش در تحقیق حاضر0۸۸1-2121، بانک جهانی، (WDRs) جهانیتوسعه  هایگزارشمنبع: 

 آن بر مواردی چون یدتأککه  از برنامه تا بازارو پس از ارائه گزارش ساالنه توسعه جهانی با عنوان  0۸۸0سال در 

 تردیدهایی درباره ،بود نهادهای حقوقی و حاکمیت قانون ،حقوق مالکیت و اصالحات بنگاهی ،تثبیت اقتصادی

با عنوان  0۸۸۱ها با گزارش سال تردید. این قوی ابراز شد یتگرحماتحوالت فوری بدون نهادهای  امکان تغییر و

فیت دولت ظر و نقش تکوین یافتۀ دولتحتی بیشتر نیز شد آنجا که نگاه اصلی به  دولت در جهانِ در حال تغییر

 یهاییدواژهکل، هنوز با وجود اینبود.  های اقتصادی و اجتماعیاز بابت تقویت بازارها و ایجاد امنیت برای بنیان

ون ستبودند )در اولویت  آزادسازی و پیشرفت، بازده کار تجاری، ابتکارت ،رشد اقتصادی ،)رفرم( اصالحات چون

کم و بیش مساوی با وقف دادن خود با  همچنان «اصالحات»( و 0۸۸0-2111دوره های گزارش، 0دوم جدول 

تا  0۸۸۹های بعدی توسعه جهانی از سال ، اگرچه گزارشهمچنین. شدبازار جهانی از بابتِ سرمایه و کار شمرده 

 بانک جهانی اما ؛ماندن ناگهانی کشورها در مقابل بازارهای جهانی ابراز تردید کردند حفاظیب، نسبت به 2111
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ر فقط د: کردماکان از یکپارچگی بازار دفاع میای در مناطق مختلف جهان، کهای توسعهنگران از شکست تالش

 0.به سمت رقابت کامل کشورها سیر تحوالتِبودن آن با  توأمصورت 

زیرساخت  ازجمله، هایرساختزبه طور روزافزون بر اهمیت  0۸۸1توسعه جهانی در دهه  یهاگزارشکلی،  طوربه

ل قاب یهاحکومتو تکنولوژی، بلکه همچنین  مدرسه، جاده فقطنهداشتند:  یدتأکاجتماعی و زیرساخت دانش، 

و امنیت اجتماعی. در مقدمه گزارش توسعه جهانیِ بانک جهانی در  اعتماد، مقامات دولتی مسئول، حقوق بشر

فهم  0۸۸1در دهه را به مسئله توسعه  هاگزارشنگاه نوع توان ، میورود به قرن بیست و یکمنوان با ع 0۸۸۸سال 

 کرد:

ی فقر و تنگدست -راتر رود تا تمامی اهداف مهم اجتماعیبا تشخیص این امر که توسعه باید از رشد اقتصادی ف

دیشه را شامل شود، ان -ر اموریو سا تربرای تحصیل و بهداشت مناسب ترگسترده یهافرصتکمتر، زندگی بهتر، 

همچنین تجربه ]توسعه[ به ما آموخته که پیشرفت مداوم به سمت اهداف  و عمل توسعه ارتقاء یافته است.

 و یکپارچه است و باید قاطعانه در فراگردهایی که باز، مشارکتی طوربهیادشده مستلزم تحقق همه این امور 

 لِمنه ابتکار عودارای شمول عام باشند، تثبیت شود. در شرایط فقدان یک شالوده نهادی قدرتمند، نتایج هرگ

 2.خوب ]اقتصادی[ سیاسی در معرض نابودی است

از دو موضعی که ، نیمه اول این دهه یهاگزارش در مقایسه با 0۸۸1در نیمه دوم دهه  بانک جهانی به این ترتیب،

نفسه مشوق رشد بازارهای بدون قید و مانع، فی -2؛ و دولت هر چه کمتر، بهتر -0، یعنی، کردقبالً ترویج می

های ارشدر گز بانک جهانی. دور شد ؛آیندیبرمریزان دولتی از عهده تخصیص منابع برنامهزیرا بهتر از  ،اندیاقتصاد

کنشگر ضروری در توسعه اقتصادی حرکت کرد.  به سمت قبول دولت به مثابه 0۸۸۱و  0۸۸0توسعه جهانی 

ه آنک زند، حالدولت به رکود و فساد دامن میبدِ نوع که اقتصاددانانِ بانک جهانی این استدالل را مطرح کردند 

رم همه در و به ج داندیمکند، همه افراد را در برابر قانون مساوی حقوق مالکیت را تضمین می آن نوع خوبِ

اما دگرسانی در دیدگاه این ؛ کندای محکم برای عمل توسعه ایجاد میو شالوده کندمحاکم عمومی رسیدگی می

 .توسعه جهانی، تازه پس از ورود به قرن بیست و یکم آشکار شد یهاگزارشنهاد مهم عطف به 

، یعنی، گزارش توسعه جهانی در آغاز هزاره سوم یهاگزارشدر  توانیمرا  دگرسانی و تغییر رویکرد نمودِ این

مشاهده کرد.  2110در سال و توسعه  انصاف، 2110سال  خدمات برای فقرا، تدارک 2110در سال  حمله به فقر

 .(2111-211۸ زمانی دوره یهاگزارش، 0ستون دوم جدول دهد )یمبه بعد نشان  2111دوره  یهاگزارشمرور 

                                                           
: 00۹1، ترجمه فیروزه مهاجر، نشر دیگر، داریتمدن مادی و سرمایهبازنگری در برودل،  دبرودل و مسئله دولت، در: فرنان دچارلز تیلی، فرنان نگاه کنید به: 0.

 پیشگفتار. ۹صفحه 

 پیشگفتار. ۱صفحه همان: . 2



گاه هب گزارش 9112-0202اهی توسعه جهانی ربرسی تجارب جدید رد توسعه با ن  
  

 

 
  ۱ 

 

 یدأکتاستثنای موارد معدودی چون به ،شودعیار بر اصالحات دیده نمیویژه و تمام یدتأک ترقبلند دهه دیگر به مان

د ایجا بر مواردی چون یدتأکشاهد  بجای آن. دهنده به افراد فقیرمنفعترشد و ه دهندافزایش های بازاریبر رفرم

حذف موانع اجتماعی و ساخت نهادهای اجتماعی از بابت  و پذیری بیشتر نهادهای دولتی در برابر فقرامسئولیت

فزایش بابت اهای سیاسی از نقش نهادو نیز  اقتصادیرشد  و نقش حمایتی نهادها برای بازارها، در کاهش فقر یرتأث

اهمیت ، هایرساختزگذاری در و مقررات پذیریمالیاتی، رقابت های سیاسی، کاهش فساد، بهبود نظامانتخاب

 و هاگام بر اهمیت یدتأکنهایت درو  نهادها و فرایندهای توسعه مساوات )تساوی حقوق( برای توسعه از بابت

 هستیم. توسعه ی درنسل یگذارها

 رغمبه -«اصالحات بازاری»کم و بیش بر  0۸۸1توسعه جهانی دهه  یهاگزارشدر یک کالم، اگر محوریت 

 جهانی در انتهایکنشگر ضروری در توسعه اقتصادی از سوی بانک  مثابهتردیدهای جدی در آن و قبول دولت به 

قرار  «بهبود نهادی»بر  2111-211۸توسعه جهانی دوره  یهاگزارش ۀتوان ادعا کرد شاکلبود؛ می -این دهه

به  ،های نهادیبر سیاست یدتأکگذشته از اقتصادی  جغرافیای تغییر شکلبا عنوان  211۸گزارش البته  داشت.

 ورهایکش ادغام مرز و بدون جغرافیا به مقوله ظهور برندگان -شدن و مرگ فضاتحت رویکرد جهانی شکلی نوآورانه و

قبلی تفاوت  یهاگزارشو با  یزبرانگتأمل. از این نظر محتوای گزارش کرده استورود  بازارهای جهانی در فقیر

فضایی از توسعه معطوف است که بر تغییر  هاییینتبماهوی دارد، زیرا نگاه بانک جهانی به مقوله اقتصاد فضا و 

مکان تولید جهانی به سمت کشورهای جنوب معطوف است و به طور خاص شرق آسیا و اقتصادهای نوظهور آفریقا 

 نامد.را برندگان بدون مرز می

سعه وتا گزارش ت است های توسعه در شرایط تغییر اقلیمیدشوارهآن بر  یدتأککه  2101از گزارش توسعه جهانی 

دارد، شاهد یک سیر حرکتی مشخص  یدتأکدر تجارت و توسعه  جهانیارزش  هایزنجیره که بر نقش 2121 یجهان

دیگر رنگ و بوی کامالً  2101-2121در دوره  توسعه جهانیِ یهاگزارش هاییتاولوهستیم: موضوعات و 

از این برهه زمانی و  هاگزارشبا نگاه به  .(2101-2121دوره  یهاگزارش، 0ستون دوم جدول ) شده داردجهانی

 در تالش جهانی برای یرتأخ هایینههزاجتناب از  و فهم پیوند بین تغییر اقلیمی و توسعهبه بعد شاهدیم که 

تکرارشوندۀ خشونت در قرن  یهاچرخهتوسعه در گرو ممانعت از  ؛استیک ضرورت  های سیارهکاهش آسیب

عی عاملیت جم ؛است المللیینب گذارییاستستضاد و خشونت از طریق  هاییسکرکاهش و نیز  بیست و یکم

 هاییاستس و تغییر سریع و شگرف مشاغل ؛است دادن نهادها، بازارها و هنجارهای اجتماعی در شکل مؤثرزنان 

 حاصل از انقالب دیجیتال یهاشکافو  هایدگرگون ؛گیردصورت می مقیاس جهانی درتنها  نیروی کار، مهاجرت

حقق ت دیجیتال جامعه -اقتصاد یک جهانی در برای مشکالت المللیینب یهمکار نقطه عطف توسعه معاصر است و

است. اما نقطه عطف این  های توسعه امروزگراییْ ضرورتِ پاسخ به چالشبهبود حکمرانی و قانون و نیز ؛یابدیم
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 جهانی ارزش هاییرهزنجو  ماهیت متحولِ کار، یعنی 2121و  210۸نگاه جدید در دو گزارش توسعه جهانی 

 تحرک کار نیروی اخیراًاگرچه فراسوی مرزها است.  و کار شدن مترادف با حرکت سرمایهجهانی نمایان است.

 مکان تحرک؛ اما ابوده ملی مرزهای در جدید موانع ایجاد روند فراگیر، این به هاواکنش از یکی و یافته بیشتری

زنجیره ارزش جهانی که طبق تعریف روشی برای های ارزش جهانی کامالً مهیا است. با بسط زنجیره سرمایه

 ینترمهمسازماندهی تولید است به قسمی که مکان انجام مراحل متفاوت تولید کشورهای مختلف باشد، احتماالً 

قابلیت تکنولوژی در کنترل  یقاز طر( 0)های ارزش جهانی شدن است. زنجیرههانینوآوری سازمانی در عصر ج

 یو جلوۀ شگرفجهانی بر حقوق مالکیت میسر شده  یدتأک ۀواسطبه( 2های دور و )در مکانفرایندهای تولید  مؤثر

توسعه اقتصادی را بازتعریف  ارزش جهانیْ هاییرهزنجاز تغییر اندیشه و تجربه توسعه در جهان معاصر است: 

توسعه در سه دهه گذشته  المللیینبمشارکت کشورهای در حال توسعه در تقسیم کار  کهیحال در ،اندکرده

یک ضرورت است. البته که بانک جهانی از این مهم نیز غافل نبوده، اما نیاز به توضیح  باری امروزهبود،  رنگکم

های مسلم و جنوب و ارتقای خود در زنجیره ارزش جهانی چندان با انگاره ندارد که مکانیسم کنشگری کشورهای

 قدیمیِ بانک جهانی همخوان نیست.

 مواضعو ترویج به پذیرش  ترقبل یهادههنسبت به  ، بانک جهانی2111-2121دوره  یهاگزارش، عطف به بنابراین

 :و رویکردهای ذیل روی آورده است

 های سیاسی، کاهش فساد، بهبود نظامنقش نهادهای سیاسی از بابت افزایش انتخاببهبود نهادی و  بر یدتأک -0

 .هایرساختزگذاری در و مقررات پذیریرقابتمالیاتی، 

توسعه که بر تغییر مکان تولید به سمت جنوب فضایی از  هایتبیینبانک جهانی به پذیرش  رویکرد تغییر -2

 .دارندتأکید جهانی 

 در ، مهاجرتکار یروین ارتقای درآمدی کشورهای جنوب از طریق حرکت الف(: و سرمایه کارتحرک جهانی  -0

 .ارتقا در زنجیره ارزش جهانیاز طریق کشورهای جنوب  تولیدیِ -ایسرمایه کنشگریو ب( ؛ مقیاس جهانی

منتخب توسعه جهانی در  یهاگزارشمطرح شده فوق را با نگاه به برخی  یهاگزاره، این جُستاردر بخش بعدی 

 هایخروجی عنوانبهکنیم تا با ترکیب آنها تحلیل می-مطرح شده در مطالعه تجزیه یهزاو، از 0۸۸1-2121دوره 

طوط و ذیل خ منتخب صورتبه، بررسی ما به اختصار که با این توضیح .شویم نائلمطالعه به فهم خود از مسئله 

 .خواهیم داشت یدتأکزیر  ، بر روندهایراهنمای مسئله پژوهش است
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 (1991-2222) جهانی توسعه هایشگزار به نگاه با توسعه تجارب بررسی -2

 بازاری هبنیادگرایان اصالحات گروِ در توسعه -2-1

 در بازار طرفدار رویکرد و اولویت ریزیبرنامه نظامات تغییر جهانی؛ اقتصادگذارِ شتابان در  و سرد جنگ پایان

 در ریزیهبرنام الگوی تغییر و دموکراتیزاسیون سمت به فشار ؛جهانی اقتصاد محیط تغییر و شدن جهانی ؛توسعه

 در دستوری ریزیبرنامه از کامل عبور و یدنظرتجد (؛التین آمریکای و آفریقا خاورمیانه،) توسعه حال در جهانِ

 1«وسعهچالش در ت»ناظر بر  ییهابلوک شرق؛ جملگی گزاره فروپاشی از پس شرقی اروپای سوسیالیستی کشورهای

 : اصالحات بازاری.بودندکشورها توسعه برای  قدرتمند بدیل یک ترویجهمسو با  یهایو واقعیت 0۸۸1در دهه 

و کار  ادغام جهانی در جریان کاالها، خدمات، سرمایه»که  دارداشاره  در مقدمه خود 0۸۸0گزارش توسعه جهانی 

کند و به کشورهای فقیر دسترسی به دانش پایه در مزایای زیادی دارد. این مسئله رقابت و کارایی را تقویت می

توسعه پایدار »دارد که  یدتأکسپس (. 0: 0۸۸0)گزارش توسعه جهانی،  «کندیمعلم، مهندسی و پزشکی را اعطا 

ندپروازانه بلاً، کشورهایی در اروپای شرقی اقدامات کشوری بستگی دارد. اخیر هاییاستس یژهوبهبه شرایط جهانی و 

ن اقتصادی و سیاسی دست به گریبا دگرگونیاتحاد جماهیر شوروی با مشکالت را شروع کردند. اصالحات اقتصادی 

 اتتحت اصالح ...نداهآغاز کرد مناطق از کشورهای در حال توسعه اصالحات سیاستی مشابه را در سایر برخیو  هبود

نقطه  2تا  0.۲تواند به طور متوسط یِ کشورهای در حال توسعه میدرآمد لندمدتب، رشد شدید و جامع درونیِ

 (.0: 0۸۸0)گزارش توسعه جهانی،  «بیرونیشرایط بهبود در از  بیش، یعنی دو برابر درصد بهبود یابد

ینِ استناد کرد که مبطیف وسیعی از شواهد توان به سپس نوبت ارائه شواهد از مسئله است. از دیدگاه گزارش، می

درجات مختلف اصالحات در شیلی، چین، غنا، »، به عنوان مثال هستند.کاهش مداخالت در بازار دستاوردهای 

به طور کلی با بهبود عملکرد اقتصادی  0۸۹1هند، اندونزی، جمهوری کره، مکزیک، مراکش و ترکیه طی دهه 

موفقیت این کشورها در  0۸۸0از دیدگاه گزارش توسعه جهانی  .(۲: 0۸۸0انی، گزارش توسعه جه) «همراه بودند

کند حتی یک چارچوب نظری نیز دست و پا می ،تراشیِ آنبود و برای دلیل 2بازار دوستدارگرو اتخاذ رویکرد 

 و اقتصاد کالن رقابتی، پیوندهای جهانی اقتصاد کالنگذاری در مردم، سرمایه، یعنی 0اجزاء نمودار (. 0نمودار )

 دهند.یرا نشان مهای ناهمساز این رهیافت مؤلفهبه نوعی ؛ هستندرویکرد دوستدار بازار  که عناصر متشکله باثبات

                                                           
 ، با عنوان کامل زیر:0۸۸0عنوان گزارش توسعه جهانی سال  0.

World Bank. 1991. “The Challenge of Development”. World Development Report 1991. https://openknowledge. 

worldbank.org/bitstream/handle/10986/5974/WDR%201991%20-%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

2. Market-friendly approach 
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 اجزاء استراتژی دوستدار بازار در توسعه کنش متقابلِ 

 0: 0۸۸0 بانک جهانی،ی، گزارش توسعه جهان ،«چالش در توسعه»منبع: 

پردازد که به لحاظ رعایت چهارگانه نمودار می اجزاءبه توضیح  گزارش در ادامه و قبل از ورود به فصول جداگانه

ته ضروری است: نخست اینکه، کذکر چند ن های بدیله دیدگاهمقایس از بابتفقط کنیم. اختصار از آن عبور می

( با توجه ۸-00 :0۸۸0گزارش توسعه جهانی، ) 0با عنوان بازاندیشی درباره دولت خود یهابخشی از گزارش در یک

 مانند اقتدارگرا یهادولتفقط به تجربه مخرب برخی  یگرمداخلهیعنی ضرورت کاهش  ،به مسئله اصلی خود

 گراتوسعههای زئیر و غیره اشاره دارد؛ حال آنکه دیدگاه بدیلِ نهادی درباره نقش دولت ،آنگوال، چاد، عراق، اوگاندا

مسجل  نیز 0۸۸1دهه آمریکای التین در  یهادولتریقای جنوبی و برخی آفدر تجربه موفق کشورهای شرق آسیا، 

نیمه اول دهه  های، کم و بیش در گزارش0۸۸0گزارش سال دوم اینکه، منطق حاکم بر  2.بودو پذیرفته شده 

                                                           
1. Rethinking the state 

گرا از آدریان لفت ویچ بسیار راهگشاست که در ای توسعههدر این زمینه مطالعات الیس آمسدن، کتاب رابرت واید با عنوان برآمدن بقیه و کتاب دولت 2.

تغییر به صراحت بر نقش یک دولت اثربخش  در حالبا عنوان دولت در جهان  0۸۸۱فهرست منابع به آنها اشاره شده است. البته گزارش توسعه جهانی سال 

 ید دارد.تأکگذار  در حالتوسعه در دنیای  پروژهدر کاهش نابرابری اجتماعی و پیشبرد 
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تسری یافت. سوم اینکه،  در توسعه هاگذارییهسرماو  هایرساختز بعدی به یهاگزارشمستولی است و در  0۸۸1

هزینه  بهو برزیل اشاره شده،  به تجربه ناموفق برخی کشورها مانند پاکستان، شیلی، کاستاریکادر مواردی که 

قوقی و اقتصادی جامعه را های بازاریِ نامتناسب با چارچوب حرفرمشود و ها و خدمات حمایتی اشاره مییارانه

 داند.مبرا می

توسعه  0۸۸۲تا  0۸۸0های گزارشمسلط بر  و جریان به عنوان اندیشه بازاری بنیادگرایانۀ اصالحاتداوری درباره 

 و است که سرنوشت بسیاری از کشورهای جهان سوم آنو پیامدهای  خاستگاهجهانی، نیازمند درک نسبت به 

آن مرتبط با نولیبرالیسم در آمریکا و بقیه مناطق  خاستگاه دهه پایانی هزاره دوم رقم زد.را در  اقتصادهای نوظهور

یعنی ، گانه آزادسازیسه که در آن بود 0۸۹1دهه از  و نیروی پیشران آن ضدانقالب پولی دنیای پیشرفته

گذاری به جای اشتغال باال بر تورم پایین و هدف و تثبیت تبدیل به اسم رمز شدند سازی، خصوصیزداییمقررات

گرد کردند یا اجتماعی عقب یهابرنامه ،قرار گرفتند هاها و دولتی زیر هجوم شرکتهای تجارقرار گرفت. اتحادیه

 هابار مالیات از شرکتها کاهش یافت. گذاری در زیرساختو سرمایه ؛آموزش تحت فشار قرار گرفت؛ حذف شدند

ی المللو صاحبان درآمد باال به صاحبان درآمد پایین منتقل شد. در اقتصاد جهانی، آمریکا و نهادهای مالی بین

های یانرا تعدیل کردند تا از طریق فشار به تجارت آزادِ کاالها و خدمات و جر 2وودز برتون 0گذارانهسیستم مقررات

تحرک سرمایه را رفع کنند. هدف عمق بخشیدن به روند ادغام اقتصاد جهانی بود.  مرزی محدودیتای برونسرمایه

و به تغییر نقش بخش مالی در اقتصاد که امروزه به  به گسترش این فرایند کمک کرد زدایی از بخش مالیْمقررات

نولیبرال نضج یافت  دارییهسرماذیلِ  بازاری اصالحاتخالصه اینکه،  0.گرایی مشهور شده است، منتهی شدمالی

شه این اندی. داردداشته و  یدتأکتر نیروهای بازاری و روابط بازاری در تنظیم حیات اقتصادی نقش بزرگکه بر 

ریان یک جهای جریان اصلی در غرب، بالفاصله تبدیل به تحت حمایتِ مروجان سازمانی مانند بانک جهانی و رسانه

 طق مختلف جهان ترویج یافت.االمللی شد و در کشورها و منتوفنده بین

اما هر قدر خاستگاه این جریان روشن و شفاف بود؛ پیامدهای آن دوپهلو و مبهم بوده و هنوز محل بحث و مشاجره 

ن و اصالحات های اجماع واشینگتآیا موفقیت کشورهایی چون هند و چین نتیجه پیروی از دستورالعملاست. 

بدهی و ساختاری در آفریقای زیرصحرا،  یهابحران، هایدرمانشوکها و ارمغان این سیاستاینکه ی بود یا ارباز

                                                           
1. Regulationist 

2. Bretton Woods 
 نگاه کنید به: 0. 

David Kotz, “END OF THE NEOLIBERAL ERA? Crisis and Restructuring in American Capitalism”, new left 

review 113, sept oct 2018. 
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در  ازیسخصوصی و زداییمقررات، نخست مریکای التین و غیره بود؟ در اینجا باید بر دو وجه موضوع نظر افکند:آ

 ه گامگام ب طوربهو  پایین بسیار سرعت با و بوده گزینشی بیشتر )و هند( مانند چین 0۸۸1کشورهای موفق دهه 

 در هن چین اصلی اصالحات. است رفته پیش کردند دنبال را نولیبرال دستورالعمل که کشورهایی به نسبت

 هایاهبنگ با خارجی، هایشرکت با یکدیگر، با دولت مالکیت تحت هایبنگاه مراوده نوع در بلکه سازیخصوصی

 چین توسعه در دولت نقشو در آن  است عموم مالکیت تحت هایبنگاه با و تأسیس تازه خصوصیِنیمه و خصوصی

 صادرات، پردازش مناطق تأسیس جدید، صنایع توسعه در را پول عظیم مقادیر دولت برعکس،. نکرد افول

 چین سرانه درآمد رشد که حدی تا انداخت جریان به زیرساختی هایپروژه و عالی آموزش توسعه و مدرنیزاسیون

 طالیی عصر درواقع، 0۸۸1دهه  رسدیمبنابراین به نظر  .نبود مقایسه قابل کشوری هیچ با که رساند سطوحی به را

 خربم اثرات از را خود متفاوت، رویه یک اتخاذ با اتفاقاً کهاست  هند و چین منطقه دو در شدهاصالح سوسیالیسم

 و هم به سبب اصالحات درونی استهم موفقیت چین و هند  اتحادو  کردند رها واشینگتن اجماع هایسیاست

 0.اعمال قوانین تحمیلی بیرونی

 مانند اصلی جریان هایرسانه پای به پا غیره و پول المللیبین صندوق جهانی، بانک مانند ییهاسازمان اگرچه ،دوم

 توسعه و خوانندمی رجز 0۸۹1 دهه از هند و چین در نابرابری و فقر کاهش درباره اکونومیست و تایمزفایننشال

 جایعیف طوالنیِ فهرست با آنان ادعای ؛ امادانندمی واشینگتن اجماع سیاسی دستورالعمل از تبعیت نتیجه را چین

 ،شد ایجاد سابق شوروی اتحاد و التین آمریکای زیرصحرا، آفریقای در هادستورالعمل این از تبعیت درنتیجه که

المللی و بهبود اقتصادی با کمک صندوق بین ، آزادسازی مالیپولی ترکیب سه عامل تقلیل. شته و دارددا تناقض

یا  0۸۹1بحران آمریکای التین در دهه  به دنیای غرب رقم زد و این کشورهاها را از ترین انتقال داراییپول بزرگ

 2.را رقم زد 0۸۸0سال بحران مالی مکزیک بعد از 

کی از ی الذکردر میان کشورهای فوق اقتصادی و تثبیت سازیزدایی، خصوصیمقرراتاثرات متناقض باری، همین 

ز ا شاید اندکی تا که مروجان سازمانی اجماع واشینگتن مانند بانک جهانی را به تجدیدنظر واداشت بودعواملی 

 تر پذیرفته شود.جدید و منعطف هاییهرو یجتدربهکاسته و  اصالحات بازاریاعتقاد جزمی به  وجوه تراژیکِ

  

                                                           
1. J.K.Galbraith, “Debunking The Economist Again,” available at http://www.salon.com/ opinion/ feature/2004/ 03/ 

22/economist/print.htm. 

2. Robert Wade and Frank Veneroso, “The Asian Crisis: The High Debt Model versus the Wall Street-Treasury-IMF 

Complex,” New Left Review, 1/228 (1998). 
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 و بهبود نهادی یزیربرنامهاصالحات در معرضِ تردید: دولت،  -2-2

بنیادگرایانه بازاری از بابت عدم حصول به اهداف آن در توسعه جهان سوم در ابتدای  اصالحاتتردید جدی در 

نخست  نبود. 0۸۸1نهادی در انتهای دهه  توسعه جهانی بر بهبود هایگزارشگذاریِ یگانه دلیلِ هدف 0۸۸1دهه 

ه از ک های نهادیْ منتزع از روندهای نظری و تجربی جدیدِ توسعه بوداهمیت دولت و سیاست شود که یدتأکباید 

( 0۸۹۲، پولچاسکا)اوانز، روشه مایر و  0بازگشت به دولتبه لحاظ نظری کتاب  شد. ییدتأسوی بانک جهانی نیز 

ر خصوص دگرا بههای توسعهبر کنشگریِ دولت ییدیتأقبل نوشته شده بود، نقطه عطف مهم و مهر  هامدتکه 

هایی مانند کره جنوبی، سنگاپور یا بوتساوانا در برقراری استقاللشان جهان سوم بود؛ طبق استدالل این کتاب دولت

 نظرتجدیدبه نوعی دوره  0۸۸1 اند. به لحاظ تجربی سالیان پایانیِ دههاز منافع بورژوازی تجاری موفقیت داشته

تی مشارک یزیربرنامه؛ (اروپا و آمریکا ژاپن،)صنعتی  کشورهای بلوک ریزی دربرنامه نهادهای دولت و نقش درباره

جنوب  -)دموکراتیک( در جهان در حال توسعه ]برخی از کشورهای آفریقا، آمریکای التین، خاورمیانه و شرق

 ادی بود.نه اصالحات و پساسوسیالیستی آسیا[؛ و نیز ورود چین به بازیگران نوظهور شرق آسیا تحت ایدئولوژی

دولت در جهانِ در حال با عنوان  0۸۸۱سال و  2از برنامه تا بازار عنوان با 0۸۸0سال  گزارش بنابراین چرخش در

های قبل، حداقل با توجه به انعکاس آن بر طی دهه اگرچه با قاموس فکری و شیوه عملی بانک جهانی 0،تغییر

ری به با جزئیات بیشت بود.محکم  تجربیو  نظریهای بنیانمبتنی بر  اما؛ فاصله داشت توسعه جهانی، یهاگزارش

 :این دو گزارش بپردازیم

اول،  هایپرسشمجموعه  .بودبنیادی  هایپرسش مجموعه تجزیه و تحلیل دقیق دو ه دنبالب 0۸۸0 سال گزارش

و  اندردهکمقابله با این مشکالت  کشورهای مختلف هچگوناینکه و  بود به توسعه گذار آغازینِهای مربوط به چالش

گذار انعکاسی از  یهاها در سیاستآیا تفاوت» .چه باید باشدکشورهای دیگر  ممکن برای هاییاستس

غییرات ت اثرات، یا بازتابی از عوامل خاص کشور مانند تاریخ، سطح توسعهیا  هستند،مختلف رفرمیِ های استراتژی

یا بدون آنها  در ابتدای امر ضرورت دارد تثبیتسازی و محکم آزاد هایآیا حتماً سیاست ؟هستند هسیاسی زمان

نکه اییا  شودآیا اقتصاد بازار باید فوراً خصوصی  پیشرفت کنند؟ میزانتوانند به همان می ها نیزدیگر رفرم

 آیا باید بین برندگان و بازندگانِ گیرد؟اولویت قرار  در جایگاه دومرفرم های اولیه در سال تواندیمسازی خصوصی

                                                           
1. Evans,P.B., Rueschemeyer,D. and Skocpol,T(1985). Bringing the State Back In, Cambridge University Pres 

2. World Bank. 1996. From Plan to Market. World Development Report 1996. 

https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/ 10.1596/978-0-1952-1107-8 

3. World Bank. 1997. “The State in a Changing World”. World Development Report 1997. https://documents. 

worldbank. org/en/publication/documentsreports/documentdetail/518341468315316376/world-development-report-

1997-the-state -in-a-changing-world 
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 رکتحروند  دررا  مصائب دگرگونیتوانند اجتماعی می هاییاستسچگونه  ،فاصله وجود داشته باشد فرایند گذارْ

 ،ادعای جستار کنونی ما هااین پرسش سنخ (.۲: 0۸۸0)گزارش توسعه جهانی،  «؟کاهش دهند ی کشورهابه جلو

در پاسخ به این  0۸۸0کند؛ شاهد اینکه گزارش می ییدتأمسلم و قبلی این نهاد را  یهاانگارهیعنی تردید در 

در فرایند گذار،  هادهد قویاً بر تاریخ، جغرافیا و سنت کشورکه محتوای بخش اول آن را تشکیل می هاپرسش

اجتماعی  هاییاستسو لزوم اعمال  در کشورهای مختلف سازیخصوصی تأخرهای متفاوت برای تقدم و انتخاب

 .دارد یدتأکبر کاهش مصائب گذار 

 تحکیمِ توسعه الزم برای مدتِبلند دستور کار واصالحات اولیه است  بحث فراتر از این ،دوم هایمجموعه پرسش

 تِکه به توسعه و پیشرف پردازدمی هایییاستسنهادها و  گسترش و به ضرورتِ کند در کشورها را واکاوی

قانون را تقویت حاکمیت باید  کشورهای در حال گذار چگونه» .کنندجدید در طول زمان کمک می هایسیستم

خود را برای  حکومت بایدچگونه  دهند؟ بسطرا  اثربخشیمالی  هاییستمس توانندیم چطور کنند؟ کشورها

 انسانی خود را حفظتوانند سرمایه چگونه کشورها می کند؟ بازساخت نظام بازاریپاسخگویی به نیازهای یک 

بسیار حیاتی است و پیامدهای آن برای شرکای تجاری و  به توسعه المللی برای گذاربینچرا ادغام  ؟کنند

 کشورهای در حال گذارحامی  تواندیمبه بهترین شکل چگونه کمک خارجی  ،چیست ایسرمایه هایجریان

را تشکیل  0۸۸0دوم گزارش که محتوای بخش  هاپرسشاین (. ۲-0 :0۸۸0 گزارش توسعه جهانی،) «؟باشد

ایِ بانک جهانی هستند. آنها ی اول و شاهدی دیگر از تطور دیدگاه توسعههامجموعه پرسش مکمل درواقع دهدمی

د، اما تقریباً ندر مرحله متفاوتی از فرایند اصالحات قرار دار حال گذارهای در کشور اگرچه همه دارند که یدتأک

تحکیم  در پیش رو دارند: تربزرگالشی چ واقعدر 0.اندداشته گردعقبریزی مرکزی یک گام محکم هاز برنام گیهم

کی از ی درواقع و هیچ طرح منحصر به فردی برای پیگیری آنها وجود نداردکه از قضا اقتصاد پررونق بازار  هاییهپا

 -اما برای این مهم باید نهادهای ضروری .است هافرهنگتنوع و سازگاری آن در بین  ،نقاط قوت اقتصاد بازار

 مدتبلندسرمایه انسانی که برای رشد باید همچنین،  .اقتباس یا ایجاد شوند -مالی هاییستمسهای قانونی، سیستم

البته که  .ای را در اقتصاد جهانی برای خود رقم بزنندیکپارچهتقویت شود و کشورها موقعیت  ،بسیار ضروری است

دارد  یدتأکدر بخش پایانی خود  0۸۸0دلیل است که گزارش  ینبه همفرسا است؛ طاقت این مسیرْ بسیار سخت و

اتحاد شوروی سابق، چین های اروپای مرکزی و شرقی، کشورهای وسیعی از کشورها، اعم از دولتکه از میان طیف 

                                                           
 است که در این گزارش نیز نمود دارد. 0۸۸1اواخر دهه  نشانِسرشت های مشارکتی، محلی و غیرمتمرکز، ی مرکزی و اهمیت یافتن برنامهریزعبور از برنامه. 0
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ند هست اینقطه به شدن یکنزددر حال  و لهستان چین، ویتنام ازجمله کشور معدود و ویتنام و غیره، فقط چند

 د.شوبازاری تبدیل می شدۀتثبیت اقتصادیک به مشکالت عادی  پیچیده گذارمسائل  یجتدربهکه در آن 

انند تومی که دارد یدتأک هایییسممکانو بر طیفی گسترده از فراتر رفته  یبس 0۸۸۱سال اما چارچوب گزارش 

سال  ۲1ها طی دارد که حکومت یدتأکگزارش در مقدمه خود بر این (. 2قابلیت دولت را افزایش دهند )نمودار 

ی اند. اما اقدامات دولتبنیادی در آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری اجتماعی کمک کرده هاییشرفتپگذشته به 

منه نقش دولت بسیار زیاد و پرداجدید در مورد  هایپرسشها و رانی. نگاندآوردهدر مقاطعی نیز نتایج ضعیفی به بار 

 (:0-0: 0۸۸۱ ،گزارش توسعه جهانیاست ) تر کردهها را برجستهین نگرانیا، اما چهار تحول اخیر است

 فروپاشی اقتصادهای دستوری و کنترلی در اتحاد شوروی سابق و اروپای مرکزی و شرقی -0

 شده صنعتیدر اکثر کشورهای تثبیت دولت رفاهبحران مالی  -2

 اقتصادی شرق آسیا «معجزه»نقش مهم دولت در  -0

 در چندین نقطه از جهان. دوستانهنوعهای و هیاهو برای جایگزین هادولتفروپاشی  -0

یک دولت  .اثربخشی دولت است همانا ،ی که نقش موجبیتی در این تحوالت متضاد داردعاملدارد  یدتأکگزارش 

ی زندگرا به و مردم  شوندیمی که موجب شکوفایی بازارها نهادهایقوانین و  ،خدمات ،کاالهاتدارک برای اثربخش 

دولت  .غیرممکن است -اقتصادی و اجتماعی -، توسعه پایداربدون آن .حیاتی است ؛کندرهنمون می سالم و شادتر

به عنوان ایجادکننده مستقیمِ رشد اقتصادی بلکه به عنوان  تنهانهبرای توسعه اقتصادی و اجتماعی ضروری است، 

قابلیت د و بهبو هادولتپیش روی مقابله با مشکالت . سپس برای آن کنندهیلتسهو  ، کاتالیستکنندهمشارکت

 مشارکت؛ فشار رقابتی، افزایش صدا و مؤثر هاییتمحدود: قواعد و کندمی یدتأکمشوق  یسممکانبر سه  آنها

 (:2نمودار شهروندان )
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 دهنده قابلیت دولتهای افزایشمکانیسم 

 ۱: 0۸۸۱ بانک جهانی، توسعه جهانی، گزارش ،«تغییر در حالدولت در دنیای »منبع: 
حکمرانی خوب نه یک مفهوم لوکس، بلکه یک ضرورت حیاتی برای توسعه است، به نقطه  ینکهبر ا یدتأکگزارش با 

ار تحت فش دولت، ها، جوامع مدنی و نیروهای جهانیدر بازار آوریجهسرگدر دنیایی از تغییرات . رسدیمپایانی خود 

از دیدگاه  .دگردهمگام  تا با تغییراتاما هنوز به اندازه کافی سریع نیست  ؛تا بتواند کارآمدتر شودقرار گرفته 

چرخه اهریمنی  در کشورها و مناطق در حال گذار تواندیمحکمرانی خوب همان عاملی است که ، 0۸۸۱گزارش 

 .بانک جهانی به مسئله توسعه است در نگاهادایم دیگر بگسلد و این یک تغییر پار فقر و توسعه نیافتگی را

اقتصادی شرق آسیا در همین  «معجزه»از  متأثر، سخت 0۸۸۱ یجهانگزارش توسعه  از قضا این تغییر پارادایمِ

یک سرفصل معتبر از  گراتوسعه یهادولتبرهه زمانی است که تحت عنوان کشورهای اخیراً صنعتی شده و 

تم های پایانی قرن بیسموفقیت اقتصادیِ کشورهای شرق آسیا در سال. اندبه خود اختصاص دادهعات توسعه را مطال

و پیشرفت غیرمنتظره سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و بعدها اندونزی، هند و چین  هتبدیل به واقعیت اقتصادی شد

مت گرا به سگیری برون؛ جهتهای اقتصادیِ کالنگذاریچند به چند عامل مهم منتسب بوده است: ثبات سیاست

نابع گرا در هدایتِ بهینه منقش دولتِ توسعه های اولیه در توسعه منابع انسانی؛ وگذاریالملل؛ سرمایهاقتصاد بین

شکل دادند؛ و در شرایطی که  ۸1ای را در دهه های توسعهترین موجکشورهای شرق آسیا یکی از موفق توسعه.

 د به عنوان بدیلِ موفق توسعه خود را معرفی کردند.الگوی لیبرال در بحران بو
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 و نهادسازی : فقرزدایی، حمایت اجتماعیهزاره سومهای توسعه در چرخش به ولویتا -2-3

 21100در سال و توسعه  برابری ،2110سال  خدمات برای فقرا کارتدارک ، 2110در سال  به فقرحمله  یهاگزارش

و  ویژه یدتأککه در آنها  جدید توسعه از نگاه بانک جهانی در چرخش به هزاره سوم بودند هاییتاولونقاط عطفِ 

ی در بیشتر نهادهای دولت پذیرییتمسئولبر مواردی چون  یدتأکشاهد ؛ بلکه شودعیار بر اصالحات دیده نمیتمام

بانک جهانی بر مسئله فقر  یهاگزارشگذاری هدف دهدیمشواهد نشان  هستیم. حذف موانع اجتماعی و برابر فقرا

در میان  فقر و نابرابری به بعد، بازخوردی از مبارزات موفق کشورهای جنوب با چرخه بدشگون 2111از سال 

 بود. خود جوامع

بانک جهانی در یکی از  ازجملهبوده است.  یدتأک و پژوهشگران برجسته مورد مؤسساتاین موضوع از سوی 

روند  که کرد برآورد (2121) یندهآ در معکوس یهاچرخه: مشترک رفاه و فقر عنوانبا ادواری خود  یهاگزارش

در قبل،  یهادهه، برخالف 0۸۸1-210۱دالر در دوره زمانی  0.۸ از کمتر روزانۀ درآمدخط فقرِ  برحسبنرخ فقر 

یز و ن که خاورمیانه و شمال آفریقا خصوصبه ؛بوده مناطق مختلف جهان به استثنای آفریقای زیرصحرا کاهشی

 ستا شتابان بودهفقر در شرق آسیا و پاسیفیک  و کاهش درصدِشته اروپا و آسیای مرکزی وضعیت مطلوبی دا

 0۹21-۸210 در دوره نابرابری درآمدیِ جهانی ( در مطالعه خود بر روی210۸) 2یچویالنومهمچنین  .(0)نمودار 

 یهاجنگتا هنگامه یعنی انقالب صنعتی  ،0۹21سال پیوسته از  از افزایش پسنابرابری جهانی  دهدیمنشان 

 شکاف 0۸۸1بعد از دهه ، 0 مطابق نمودار .کاهش یافت دارییمعنبه طور  0۸۸1-2111در دوره زمانی جهانی 
 ۀدرصدی تولید سران ۹اصالحات چین منجر به رشد چراکه  ،درآمدی به طرز چشمگیری شروع به تغییر کرد

و به شدت فاصله این کشور را با غرب کاهش داد. انقالب اقتصادی چین با رشد  شد 0۸۹1-210۸سالیانه در دوره 

شتابان در هند، ویتنام، تایلند، اندونزی و بقیه مناطق آسیا همراه شد. اگرچه این رشد با افزایش نابرابری درون 

کمک کرده  جهانی با غرب به کاهش نابرابری درآمدیِ، ترمیم شکاف در چین( همراه بوده یژهوبهکشورها )همه 

 .وجود داردبه بعد  2111در دوره  جهانی نابرابریکاهش  است. این همان منطقی است که در پسِ

                                                           
 نگاه کنید به: 0. 

World Bank (2000). “Attacting Poverty”. World Development Report 2000-2001. https://documents.worldbank.org/ 

en/publication/documents-reports/documentdetail/230351468332946759/world-development-report-2000-2001-

attacking-poverty. 

 World Bank (2004). “Making Services Work for Poor People”. World Development Report. 2004. https:// gsdrc.org 

/document-library/making-services-work-for-poor-people-world-development-report-2004/. 

World Bank (2006). “Equity and Development”. World Development Report 2006. 

https://documents.worldbank.org/ en/publication/documents-reports/documentdetail/435331468127174418/world-

development-report-2006-equity-and-development 

2. Branko Milanović 



 نگریی توسعه و آیندهاهژپوهشمرکز 
  

 

 
0۹ 

 

 
 0۸۸1-210۱در مناطق مختلف جهان، دوره زمانی  دالر 0.۸ زیر روزانۀ درآمد فقرِ خط برحسبروند نرخ فقر  

 00: 2121بانک جهانی، مشترک،  رفاه و منبع: فقر

 
 0۹21-210۸برآورد نابرابری درآمدیِ جهانی،  

 21: 210۸منبع: میالنوویچ، 

 :هاداده توضیح

 یسونمدجدید  یهادادهارقام تولید ناخالص داخلیِ سرانه آنها با  و ( مبتنی هستند2112) یسونمور و بر مطالعه بورگویگنون 0۹21-0۸۹1دوره  یهاداده -0

هستند. همه درآمدها  (210۸) یالنوویچم یروزرسانبه( و 2100) یالنوویچمبر مطالعه الکنر و  0۸۸۹-2110دوره  یهاداده. اندشدهروز هو ب( جایگزین 210۹)

 .اندشدهمحاسبه  2100با برابری قدرت خرید دالرِ سال 

این شاخص گاهی اوقات بین )حداکثر نابرابری( قرار دارد.  0)نبود نابرابری( و  1که عدد آن بین  شدهسنجیده  نابرابری با استفاده از شاخصی ضریب جینی -2

   .شودیمنامیده  درصد یک نقطه جینی واحدکه در آن هر  شودیمبه صورت درصد بیان  011تا  1
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کاهش فقر و نابرابری های پایانی هزاره سوم بر درآمد جنوب در سالپرجمعیت و کم گذاری کشورهایدفهحال که 

در برابری به  2110به این مسئله ورود کرد و در گزارش سال  2111سال  بانک جهانی نیز در گزارشِ عطفیِ ،بود

 یهدف اصل این نهاد بودند. هاییمشغولدلکمتر در زمره  یمیپاراداسنتی و  طوربهتوسعه پرداخت؛ مسائلی که 

 دلیل، در شاکله گزارش ذکر شده ینبه همبرای کاهش فقر بود.  کارآمد ارائه یک استراتژی 2111گزارش سال 

درک عمیق از پیچیدگی توسعه تکوین یافته است. در دهه  یلبه دلسال گذشته  ۲1رویکردِ کاهش فقر طی »که 

عه لی توسابزارهای اص عنوانبهها های انبوه در سرمایه فیزیکی و زیرساختیگذاربه سرمایه هانگاه 0۸01و  0۸۲1

این آگاهی ایجاد شد که سرمایه فیزیکی کافی نیست و آموزش و بهداشت به همان  0۸۱1معطوف بود. در دهه 

تغییر پارادایم بعدی معطوف به بحران بدهی و رکود جهانی و تجارب متفاوت  0۸۹1در دهه  ...نسبت مهم هستند

ها به بهبود مدیریت نگاه در مواجهه با آن بود.شرق آسیا با آمریکای التین، جنوب آسیا و آفریقای زیرصحرا 

 دردولت و نهادها  0۸۸1در دهه  ...بازاری معطوف شد هاییروینبرای بازی  تربزرگطراحی میدان  اقتصادی و

 گزارش بنابراین ؛اهمیت یافتپذیری در سطح محلی و ملی نیز موضوعاتی چون آسیب و قرار گرفتند توجهات مرکز

اخت را برسقبلی  هایاستراتژی –و شرایط متحولِ جهانی -گذشتهشواهد تجربی و تجربیات دهه در پرتو  کنونی

 «نیتام افزایش سازی و، کمک به توانمندکند: تقویت فرصترا برای حمله به فقر پیشنهاد میسه روش کرده و 

 (:0-۱: 2111)گزارش توسعه جهانی، 

شغل، این به معنای  .معطوف استهای مادی فرصتافراد فقیر بر این روش بر تمرکز مداوم  :فرصت تقویت -0

های ات بهداشتی است که سالمت و مهارتو خدم ق، بازارهای تولیدی، مدارس، آب و فاضالب، براعتبار، جاده

یا کیفیت رشد نیز حیاتی است، اما مدل  هافرصترشد اقتصادی کل برای خلق  .کنندپشتیبانی میاساسی کار را 

اما  ،افراد فقیر نقش اساسی داشته باشد ها برایتواند در گسترش فرصتات بازار میاصالح .است اندازه مهم همین

 ات در کار باشد هایییسممکاننیاز است  ؛ ورا منعکس کندشرایط نهادی و ساختاری محلی  پرتوِ اصالحات باید

 ،گذار را جبران کند. در جوامع با نابرابری زیاد فراینداحتمالی بازندگان  مصائبو  را ایجاد کند جدید یهافرصت

این امر مستلزم اقدام  .برخوردار است اییژهوبیشتر برای پیشرفت سریع در کاهش فقر از اهمیت  انصاف و مساوات

 .است که افراد فقیر مالک آنها هستند و زیرساختیِ مکانی -مادی، انسانی هایییدارامایت از ایجاد دولت برای ح
پاسخگوی نیازهای افراد فقیر باشد، به تعامل انتخاب و اجرای اقدامات عمومی که  :سازیتوانمند به کمک -2

بازاری و خدمات بخش عمومی اغلب  یهافرصتدسترسی به  .بستگی دارد ی، اجتماعی و نهادفرایندهای سیاسی

عملکرد دولت و نهادهای اجتماعی، در راستای پاسخگویی به و مسئولیت در برابر افراد فقیر است.  یرتأثتحت 
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بقه متوسط ، طتلزم همکاری فعال بین افراد فقیرو پاسخگویی ذاتاً سیاسی است و مس پذیرییتمسئول، سترسید

 د،کارآم مدیریت دولتی جهت ایجاددر  در حکمرانی ات اساسیهمکاری فعال با تغییر. های جامعه استو سایر گروه

و با تقویت مشارکت افراد فقیر  -در برابر همه شهروندان ترو پاسخگو مؤثرترقانونی و ارائه خدمات عمومی  نهادهای

. همچنین رفع موانع اجتماعی و نهادی تسهیل شود تواندیم -های محلیگیرییمتصمهای سیاسی و در فرایند

 اجتماعی مهم است. -جنسیتی، قومی و پایگاهی یهافاصلهبرای کاهش 
 و های طبیعی، بیماری، معلولیتهای اقتصادی، بیماریدر برابر شوک -پذیریآسیبکاهش  :امنیت افزایش -0

با  ایهیتفعالانسانی و  هاییهسرمادر  گذارییهسرمااست و  جامعه افزایش رفاهبخش الینفک  –خشونت شخصی

قتصادی ا یهاشوکاین امر منوط به اقدام ملی برای مدیریت ریسک . کندقویت میریسک باالتر و بازده باالتر را ت

روی افراد فقیر است. همچنین مستلزم ایجاد دارایی  پیش هاییسکراثربخش برای کاهش  هاییسممکانو ایجاد 

برای حمایت از آنها در برابر  ینیتأم هاییسممکانو تدارک  خانوارها هاییتفعالبه  یبخشتنوعبرای افراد فقیر، 

 بیرونی است. یهاشوک

بر آن است که غول نابرابری  یدتأک برابری و توسعهبانک جهانی با عنوان  2110مضمون محوری گزارش سال 

ات است و برای اثبتوفیقات فراوان هنوز مهار نشده  رغمبهجهانی، نابرابری درون کشورها و نابرابری بین کشورها 

این امر به رابطه متقابل بین کاهش فقر و نابرابری اشاره دارد. توضیح اینکه، اگرچه در کشورهایی مانند چین و 

به  0۸۸1از دهه  یجتدربههند عملیات فقرزدایی با موفقیت همراه بوده و موفقیت این کشورها نابرابری جهانی را 

افزایش تولید ناخالص داخلی اثر انباشتیِ  یلبه دلکاهش نابرابری جهانی  (؛ اما0نمودار است )بعد کاهش داده 

بوده است و به هیچ بر افزایش درآمد سرانه جهانی کشورهای پرجمعیت و نوظهوری چون چین، هند و اندونزی 

 با عنوانیچ ودرون این کشورها نیست؛ موضوعی در کتاب میالنو درآمدیِ وجه به معنای کاهش نابرابری

به بانک جهانی نیز مفصل  2110کرده و در گزارش سال  یدتأک( به کرات بر آن 210۸) یچهو دیگر  دارییهسرما

تدا اب «برای توسعه مهم است؟برابری چرا »پرسش که  در پاسخ به این ، گزارشالوصفمعپرداخته شده است.  آن

 هاروهگبرخی از  درون و بین کشورها باعث شده هایینابرابرپیوند متقابل و مثبتِ  که کندیماین بحث را مطرح 

این  .باشندبرخوردار  تریپست اجتماعی و سیاسیِ ،اقتصادی یهافرصتخود از اطرافیان به طور مداوم نسبت به 

هادهای نفقدان های کامل و نیز اراحساس محرومیت افراد در شرایط غیاب باز متعاقباًپیوند متقابلِ وجوه نابرابری و 

است )گزارش توسعه جهانی،  زیر بنابراین چرایی اهمیت برابری برای توسعه در دو مورد؛ شودیممترقی تشدید 

2110 :۹-۱:) 
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 هب منجر که شودمی تبدیل هافرصت هاینابرابری به قدرت و ثروت هاینابرابری ناقص، بازارهای شرایط در 

 .شودمی منابع ناکارآمد تخصیص و تولیدی پتانسیل رفتن هدر
 است همراه نهادی توسعه در اختالل با سیاسی و اقتصادی هاینابرابری. 

و آن  کنندیمهمگی یک سررشته واحد را دنبال  2111توسعه جهانی در ابتدای دهه  یهاگزارش خالصه اینکه

حسین بود که ت کشورهای جنوب دستاورد بزرگِاین  است. فزاینده جهانی فقر و نابرابریِ دامنفر از  هایلیونمرهایی 

اما در این میان سهم یک کشور بسیار  ؛بانک جهانی را به همراه داشت ازجمله یاتوسعه مؤسساتهمه نهادها و 

تنها اولین دولت جهان است که هدف راهبردی برنامه توسعه پایدار سازمان نه این کشور بوده است: چین. ترپررنگ

به مرحله عمل  شدهتعیین زمانزودتر از  سال 01را  2121سال برای رساندن فقر مطلق به صفر در  ملل متحد

دایی ترین عملیات فقرزشود که توانسته بزرگرساند، بلکه اولین کشور جهان در طول تاریخ بشریت محسوب می

میلیون نفر از جمعیت خود را از چنگال  ۱۱1بر طی چهار دهه گذشته توانسته بالغ درآورد ورا با موفقیت به اجرا 

درصد از کل  ۱1میلیون نفر از چنگال فقر توسط چین به این معناست که بیش از  ۱۱1رهایی  .فقر رهایی ببخشد

 به وقوعاند تنها در چهار دهه گذشته و توسط اقدامات دولت چین کسانی که در کل جهان از فقر رهایی یافته

هانه مدت یا یک حرکت خیرخواصورت یک جنبش بشردوستانه کوتاهاقدام تاریخی نه بهاین تالش و . پیوسته است

به جانو پایدار صورت پذیرفته که همگام با رفع فقر به رشد همه جانبههمهبلکه در چارچوب یک برنامه توسعه 

مقایسه با  اقتصادی منجر شده و نمایشگر مدل حکمرانی موفق و مدیریت هماهنگ دولت در صحنه جهانی در

 0.مقابله با پدیده فقر است ( دردیگر کشورهای جهان )اعم از توسعه یافته و در حال توسعه

 مرز بدون و ظهور برندگان «یجهاناقتصادیِ  جغرافیای» مجدد یابیِشکل -2-4

 دالیل از یکی بود.نیز  جهان در یامنطقه توسعۀ جدید هاییاستس ظهور عطف نقطه آغازین هزاره سوم یهاسال
 نوع این .است یامنطقه توسعۀ هاییاستس در آن اثرات و ملی اقتصاد هاییاستس تغییرات بر شدنیجهان اثرات آن،
 عوامل کالن، از مراد سیاستگذاری، لحاظ به معروف است. 2«کالن فکر کن و خرد عمل کن» استراتژی به هایاستس

 .است سرزمین پهنۀ در اقتصادی هاییتفعال فضایی توزیع ،خرد از مراد و است جهانی و ملی اقتصاد همچون بیرونی
 محور(گریز یا مکانهای توسعه فضاییِ )مکانیاستسدو نوع منجر به اهمیت مقوله اقتصاد فضا و  هایدهپد این ظهور

                                                           
 ای و جزئیات فقرزدایی در چین، نگاه کنید به:متدولوژی، رویکردهای برنامهدرباره  .0

Arrighi, Giovanni (2007) Adam Smith in Beijing: lineages of the twenty-first century, verso. 

2. Thinking Macro and Act Micro, See: 

Stimson, R.J., Stough, R.R., and Roberts, B.H. (2006) Regional Economic Development: Analysis and Planning 

Strategy, Springer, Australia. 



 نگریی توسعه و آیندهاهژپوهشمرکز 
  

 

 
22 

 

و تحت  به شکلی نوآورانه 0،اقتصادی جغرافیای تغییر شکلبا عنوان  211۸ توسعه جهانی سال گزارششده و 

 رفقی کشورهای ادغام مرز و بدون ظهور برندگانمقوله  به گریز(جغرافیا )مکان -و مرگ فضا شدنیجهانرویکرد 

، زیرا نگاه بانک جهانی به مقوله استبرانگیز  ملأت. از این نظر محتوای گزارش ورود کرده است جهانی بازارهای در

از توسعه معطوف است که بر تغییر مکان تولید جهانی به سمت کشورهای جنوب  ییفضا هاییینتباقتصاد فضا و 

 نامد.برندگان بدون مرز می آفریقا را اقتصادهای نوظهورمعطوف است و به طور خاص شرق آسیا و 

جزء الینفک توسعه  تخصصی تولیداتو  ، افراد دارای تحرکدر مقدمه گزارش ذکر شده که شهرهای در حال رشد

 ست،ا نمودِ بیشتری داشته، اروپای غربی و آسیای شمال شرقی تغییرات در آمریکای شمالی این . با اینکههستند

که از نظر دامنه و سرعت  کنندیمکشورهای شرق و جنوب آسیا و اروپای شرقی تغییراتی را تجربه امروزه اما 

همین از  .است ضروری گذار حال کشورهای درچنین تحوالتی برای موفقیت در سایر  .هستند تجارب قبلی مشابه

ودار )نم کندیک چارچوب نظری تعریف میآن ونق اقتصادی است و برای ر درصدد تبیین رابطه بین مکان و ،رو

۲.) 

 
 سطوح تغییر شکل جغرافیای اقتصادی جهانی 

 211۸توسعه جهانی، بانک جهانی،  گزارش ،«تغییر شکل جغرافیای اقتصادی»منبع: 

ی تمطابق با عالقه سیاس)( یا به صورت عمودی هاسیاستو  هاتحلیل، هاواقعیت به صورت افقی )به ترتیبِ تواندمیدهد که گزارش نشان می ۲نمودار : توضیحات

 .خوانده شود (فضاییِ توسعهیا مقیاس 

                                                           
1. World Bank. 2009. “Reshaping Economic Geography”. World Development Report 2009. WDR%202009%20-

%20English%20(1).pdf 
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 صورت زیر بیان کنیم:ه را عطف به چارچوب فوق ب 211۸های مطرح در گزارش توانیم گزارهبنابراین می

  یامنطقه یهایاستگذاریس یۀتوص اساس را فضاگریز رویکردِ 211۸گزارش توسعه جهانی سال اینکه چرا 

 طرف، یک از اقتصاد سپس جهانی شدن و اقتصادی آزادسازی ،نخستناشی از چند دلیل است:  0،داد قرار

 کنار در اطالعات و ارتباطات هایفناوریفراگیر  و شتابان رشد ویژهبهنقل،  و حمل تکنولوژی پیشرفت

 ترپایین مراتب به هایهزینه با را مکانیبین اطالعات از باالیی بسیار حجم دیجیتال تکنولوژی از گیریبهره

 خدمات مانند صنایعی آن، بارز نمونۀ است. ساخته فراهم شد،می تصور دیالمی 0۸01 از دهۀ قبل آنچه از

رقابت  هم با اطالعات بر مبتنی تجاری مبادالت و دانش مبنای بر که گردشگری و بازاریابی مالی، تبلیغات،

اشاره  2جهان مسطحبا عنوان  211۱ماس فریدمن در سال تو تأثیرگذارکتاب بسیار باید به ، دومکنند. می

استناد  دلیل 01و به  تغییر شکل جغرافیایی( است) شدنکند دنیا در حال مسطح که در آن ادعا میکرد 

 توسعۀ و ارتقا جهانی؛ اینترنت شبکۀ گستردۀ ظهور برلین؛ دیوار سقوط : فروپاشی بلوک شرق وکندمی

 واگذاری و برونسپاری پدیدۀ گسترش و ؛ ظهورهافعالیت آنالین گذاریاشتراک به یندافرکار؛  گردش افزارنرم

 سایر به بزرگ هایشرکت سوی از اقتصادی هایبه فعالیت فرامرزی واسپاری و انتقال امکان ؛یندهاافر

 واگذاری جهان؛ در تولید فرایند گسستگی و ارزش هایزنجیره جدید ظهور پدیدۀ توسعه؛ حال در کشورهای

 طریق موتورهای از اطالعات به دسترسی فزایش؛ سوم طرف به هابنگاه داخلی لجستیک و عملیات پشتیبانی

پذیرد؛ هرچند انگاره جهان مسطح فریدمن را نمیجهانی بانک  .سیمبی فناوریارتقای  و ظهور جستجو؛ و

 0.کندتلویحی قبول می صورتبهدلیل را  01اما این 

 کلیدی عنصر ۸ کارکرداز  متأثر، تغییر شکل جغرافیای اقتصادی ۲و با نگاه به نمودار  در راستای دالیل فوق 

کلی  طوربه Dسه  سه مقیاس. و I ، سهDعنصر عبارتند از: سه  ۸. این است در عناصر این تعامل چگونگی و

                                                           
 همچنین برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:  0.

 هاییاستسنظری دو نحلۀ فکری اقتصاد فضا و اقتصاد متعارف در  هایچالشسید محمدامین حسینی، غفلت از »پگاه خالقی  و بانوئی، پریسا مهاجری اصغرعلی

 .، دوره اول، شماره دوم00۸۹، بهار و تابستان توسعه علوم انسانی فصلنامه دو، «ایران ایمنطقهتوسعه 
2. Friedman, T. (2007). The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century, New York. 

 موانع کاهش مفهوم به نقاط آن، بودن متصل ،«بودن مسطح» از دمنیفر مقصود و یباز نیزم کی همچون جهاننگاه به  از است یااستعاره مسطح جهان . 0

 در نفر اردهایلیم یبرا یآن صورت به را امور همه باًیتقر ای تجارتانجام  که تالیجید حوزه در فناورانه یِتصاعد یهاتشرفیپ ی، است که به دلیلاسیس و یتجار

و این  ستا یسازییکایآمر بلکه ،یسازیجهان نه مزیتاورکیوین سندهینو و نگارروزنامه دمنِیفر دغدغه البته .است ، ایجاد شدهساخته ممکن نیزم کره سراسر

عینک فریدمنی و اجماع واشینگتنی را در چشم دارد؛ اما به درستی ترجیح داده با اتخاذ  هرچنددر تعارض با دیدگاه بانک جهانی در گزارش حاضر است که 

د جهانی سرریز اقتصاو  نشده مسطح ، جهانافزایش وابستگی متقابل کشورها وداری گری و توسعه فراگیر سرمایهرغمِ مداخلههب مارکسی بگوید اندازچشمیک 

 های جغرافیایی دارد.زا بر نابرابری بین مناطق و مکانها، پیامدهای آسیبپیرامونبه 
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بر  داللت I سه 0.و تقسیم کار 2فاصله 0،که عبارتند از تراکم کنندیمرا آشکار  یامنطقهابعاد فضایی توسعه 

 و ۲هازیرساخت 0،از: نهادها اندعبارت آن اجزای و دارند یامنطقه -مکانی توسعۀ در سیاستی ابزارهای

از:  اندعبارت که کندمی ترسیم را جهان جغرافیایی قلمرو الیۀ سه درواقع ۱سمقیا سه 0.هایگرمداخله

 کشورها جغرافیای در قلمرو ملی مقیاس کشور، یک جغرافیایی سرزمین پهنۀ در ایمنطقه یا مقیاس محلی

 .هاقاره جغرافیایی قلمرو در المللیبین و مقیاس

 از نمادی تواندمی مقیاس سه آنکه دوم ؛نیست مسطحن جها آنکه . نخستاست واقعیت دو بیانگر مقیاس 

 کندمی تصریح جهانی بانک گزارش مورد این در جهان به مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون باشد. یبندطبقه

 ایجاد کلی فوق عنصر ۸ کارکرد در را مشکلی آن، بودن غیرمسطح نیست ولی مسطح جهان هرچند که

 در اقتصادی های)ادغام( فعالیت : تمرکزدهدیمتوضیح  زیر صورت به را آن علت مذکور گزارش .کندنمی

هستند.  مقیاسدر  کارایی مزیت دارای هاقاره حتی و کشورها صنعتی، نواحی شهرها، جغرافیایی محدودۀ

مرکزی و پیرامونیِ  مناطق فضایی( بین تعادل )عدم ثروت و نابرابری درآمد افزایش موجب یمندبهره این

 به منجر( نظام جهانی مناطق بین واگرایی) فضایی تعادل عدم نوع این بلندمدت شود. درنظام جهانی می

 .شد خواهد جانبههمه توسعۀ به منجر یتدرنها و همگرایی() ییفضا تعادل

فضایی، حرکت مردم از  هایینابرابرزیربنایی در کاهش  یهابخشتا آنجا که بر نقش نهادها و  فوق یهاگزاره

دارد در پارادایم غالب فکری بانک جهانی قرار  یدتأکو بهبود رفاه جامعه  مناطق جغرافیایی فقیر به ثروتمند

 هستند. اما در آنجا که به برندگان «مکان خنثی»، یامنطقهکارکرد نهادها در توسعه  کنندیمزیرا فرض  ،گیرندمی

زمینه یک پسرا  نوظهور یهاقدرتآشکارا گذار  آسیا و حتی آفریقا اشاره دارد و جنوب شرق ۹نوظهور بدون مرزِ

تحلیل کرده و از این نظر ترقی این کشورها را در خارج از چارچوب پارادایمی مسلط  ژئوپلیتیکو  ژئواکونومیک

بعیت سیاسی و سال تا 0۲1بعد از بیش از  مانند شرق آسیا و چین که ایمنطقهخصوص ه. بکندمیخود تبیین 

ین ا .استو همگرایی جهانی  خود در برابر غرب شدن اقتصادی، در حال اعاده موقعیت خوداتکاییِ قبلیپیرامونی

                                                           
1. Density 

2. Distance 

3. Devision 

4. Institutions 

5. Infrustructure 

6. Interventions 

7. Three Scales 

8. Winners without Borders 
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 یانزمگرداند،  بازخواهدهمگرایی جهان را به برابری نسبیِ سطوح درآمدی که قبل از انقالب صنعتی وجود داشت 

که تولید ناخالص  ارائه شده 0الگوی مدنظر در نمودار  درآمدهای چین و هند همسان با اروپای غربی بودند. که

 ، نقطه شروعدهدیمداخلی سرانه چین و هند را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه بریتانیا نشان 

اندونزی را در مقایسه با  ،ودار با همان روشنم. است 0۹۱1و برای هند از سال  0۹21نمودار برای چین از سال 

. در هر سه مورد، الگو یکسان و مشابه است. در ابتدای انقالب صنعتی، درآمد سرانه کشورهای دهدیمهلند نمایش 

ترین کشورِ آن زمان اروپا(. سپس سطوح نسبی درصدِ درآمد سرانه انگلیس بود )پیشرفته 01آسیایی حدود 

و اوایل دهه  0۸۱1ایی شدیداً افت کرد، به حدی که از اواسط قرن بیستم تا اواخر دهه درآمدی کشورهای آسی

سال گذشته،  01دهم بریتانیا یا هلند رسید. اما در میالدی، درآمد سرانه کشورهای آسیایی به کمتر از یک 0۸۹1

ح درآمدی نسبی اوایل خصوص برای چین که امروزه تقریباً به همان سطهوضعیت از اساس تغییر کرده است، ب

  .اثرات انقالب صنعتی اول هستیم شدن یخنثقرن نوزدهم برگشته است. به یک مفهوم شاهد 

: روایتی دال بر تغییر شکل جغرافیای اقتصادی به دهدیمداستان دو قرن گذشته را در یک قاب نشان  0نمودار 

مهم نیست و آنچه در آفریقا روی خواهد داد مناطقِ نظام جهانی. البته فقط شرق و جنوب آسیا  سمت همگرایی

های بسیار اندکی دال بر ظرفیت شروع فرایند همگرایی به نشانه تا حاال، نخست، آفریقا نیز اهمیت محوری دارد.

بیشترین نرخ مورد انتظار رشد جمعیت را در تمام  خود نشان داده است. دوم، آفریقا با فاصله از یدارپایک روش 

 شدن روند، سناریوی توقف و سپس معکوسپایی با جهان ثروتمند شکست بخورددارد. اگر آفریقا در هم هاقاره

موفقیت  .همگرایی دور از ذهن نیست. بنابراین در عمل شاهد افزایش وابستگی متقابل مناطق مختلف جهان هستیم

و تغییر شکل بیشتر در جغرافیای بلکه سکوی پرش برای توسعۀ آفریقا  ،تنها مطلوبِ آنها استچین و هند نه

 اقتصادی جهان است.
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ی تولید ناخالص داخلو  تولید ناخالص داخلی سرانه چین و هند به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه بریتانیا 

 سرانه اندونزی به عنوان درصدی از هلند، از انقالب صنعتی تا دوره معاصر

 .2۱0: 210۸میالنوویچ،  :منبع

 هستند. 2100شاخص برابری قدرت خرید سال  برحسبهمه ارقام تولید ناخالص داخلی سرانه  ،( است210۹) یسونمدمحاسبات برگرفته از پروژه 

 دیجیتال انقالبو  اجتماعی تضادهای، یمیاقلدر وضعیت جهانی شدن: تغییرات توسعه  -2-5

 گزارش .بیشتر به مسائل جهانی هستیم دهییتاولو بعد شاهدبه  2101از دهه بانک جهانی  یهاگزارشبا نگاه به 

رای در تالش جهانی ب یرتأخ هایینههزفهم پیوند بین تغییر اقلیمی و توسعه و اجتناب از  دارد یدتأک 2101سال 

 یهاچرخهتوسعه در گرو ممانعت از  2100از دیدگاه گزارش سال های سیاره یک ضرورت است؛ کاهش آسیب

المللی ینگذاری بو خشونت از طریق سیاستهای تضاد قرن بیست و یکم و نیز کاهش ریسک تکرارشوندۀ خشونت در

دادن نهادها، بازارها و هنجارهای اجتماعی  در شکل ؤثرمعاملیت جمعی زنان مدعی است  2102گزارش سال است؛ 

نیروی کار، مهاجرت تنها در مقیاس  هاییاستستغییر سریع و شگرف مشاغل و بر  2100گزارش سال است؛ 

حاصل از انقالب دیجیتال نقطه عطف توسعه معاصر  یهاشکافو  هایدگرگونبر  2100گزارش ؛ دارد یدتأکجهانی 

؛ یابدیمدیجیتال تحقق  جامعه-جهانی در یک اقتصاد المللی برای مشکالتبین همکاری مدعی است و دارد یدتأک

های توسعه امروز ضرورتِ پاسخ به چالش گرایی رادر یک جمله بهبود حکمرانی و قانون 210۱گزارش و نیز 
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و گزارش توسعه جهانی اقلیمی  رییتوسعه و تغ با عنوان 2101از این میان تنها به گزارش توسعه جهانی  .داندمی

 0.پردازیممی دیجیتال منافع گذارِبا عنوان  2100

معموالً  هاگزارشدهه جدید ارائه شده و نوع این یک در برهه زمانی ورود به  2101اقلیمی  رتوسعه و تغییگزارش 

ته کنند. البجدید گوشزد می یاز این بابت که ضرورت یک سبک زندگی جدید را در روزگار ،هستند هشداردهنده

، کیوتو نسبتاً دیرگام 0۸۸2ت فاصله زمانی آن با پیمان بباید اذعان داشت ورود بانک جهانی به این موضوع از با

استدالل متداول و البته صحیح این است که  چراکهآور بود؛ این نهاد تعجب یمیپارادا هاییتاولو اما از بابت

گسلد خود نتیجۀ روش خاصی از توسعه است که از تاروپود حیات در این سیاره را میتغییرات شتابان اقلیمی که 

الطرفین که مسائل جدلیاند. از این مروج آن بوده هاسالالمللی دیگر ا همین بانک جهانی و نهادهای بینقض

نه عمل مسئوال اکنون پیام اصلی است که اگر ماحاوی این  کرده و یدتأکگزارش بر وجه دیگری از توسعه  ،بگذریم

 در روینا. از پذیر استامکان «اقلیمی -هوشمند»ایجاد یک دنیای ، عمل کنیم و متفاوت عمل کنیم ، با همکنیم

در هر دو گروه کشورهای  2توسعه هوشمند اقلیمی نهادیِو  ، سازمانی و سیاسیموانع رفتاریرفع  آخر خود بر فصل

 :(022-002: 2101)گزارش توسعه جهانی،  دارد یدتأکزیر  در حال توسعه و پیشرفته به شرح

یمی توسعه هوشمند اقلسیاست  اتخاذ های رفتار انسانی برایدرک پیشران :فردی رفتار الگوی در تغییر ایجاد -0

 ظرفیت الزم برای. افراد خصوصی مصرف ریشه تغییرات آب و هوایی استرفتار مصرفیِ ، نخست .ضروری است

سافرت، برای م مستقیماً ناشی از تصمیمات افراد سهم زیادی از انتشار در کشورهای پیشرفتهکاهش مصرف را دارند. 

اد شده جدارد آگاهی جهانیِ ای یدتأکبر این  2101، گزارش با وجود اینو غیره است.  ، خرید مواد غذاییگرمایش

 ده و دغدغه پیرامون تغییر اقلیمی لزوماً به معنی فهمتبدیل نش یرگذارتأثپیرامون تغییر اقلیمی به کنش فردی 

که مردم  دهندیمها نشان (. نظرسنجی022: 2101گزارش توسعه جهانی، ) یستنهای آن و دینامیسم هایشرانپ

 های عمومی تا حدیدر نگرش «شکاف سبز»های تغییر اقلیمی درک روشنی ندارند. این حلنسبت به دالیل و راه

های سوء فهم( ما از دینامیسمدرک )نحوه  یلبه دلناشی از نوع مباحثات درباره دانش تغییرات اقلیمی و تا حدی 

و پذیرش هنجارهای اجتماعیِ معطوف به  تغییر در الگوی رفتار فردی بر جبران این شکاف، اقلیمی است. بنابراین

 ؛ها، فعاالن مدنی و نهادهای آکادمیک یک ضرورت استکنشگریِ مسئوالنه رسانهتحت البته  ثبات اقلیمی

                                                           
1. World Bank. 2010. “Development and Climate Change”. World Development Report 2010. 

https://openknowledge. worldbank. org/handle/10986/4387 

World Bank. 2016. “Digital Dividends”. World Development Report 2016. https://www.worldbank. org/ en/ 

publication/wdr2016 

2. climate- smart development 
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را نسبت به سایر  گرمایش جهانی() یمیاقلافراد تغییر  211۸0معتبر در سال  نظرسنجییک خصوص که طبق هب

 (.۱نمودار کنند )تری ارزیابی میمحیطی واجد اهمیتِ پایینمسائل زیست

 
 تغییر اقلیمی هنوز در اولویت نیست 

 020: 2101 بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی،، «و تغییر اقلیمی توسعه»منبع: 

، اقلیمیمختلف چالش  یهاحوزهدر  دولت سال گذشته نقش 01در طول  :مباحثه مرکز به دولت بازگرداندن -2

و  «تحاکمی»به  «دولت»از مداخله مستقیم با تغییر از  ینینشعقب. ، کاهش یافته استتحقیقات انرژی ازجمله

 رویکرد از مداخله مستقیم با تغییر ینینشعقب .تأکید بر نقش دولت در هدایت و امکان بخش خصوصی اتفاق افتاد

ین ا. بخش خصوصی اتفاق افتاد دهی بهو تأکید بر نقش دولت در هدایت و امکان «کمرانیح»به  «حاکمیت»از 

داری شاهد اشکال و درجات مختلف سرمایه بیستمقرن در اروپا  .کندیمروند کلی یک تصویر پیچیده را پنهان 

اخیراً، بحران  داده ورا نشان  «اداره بازار»چین، برتری دولت در  ازجملهظهور اقتصادهای شرق آسیا، بود. دولتی 

بازگرداندن دولت  ه است: مواردی دال برو بند را نشان داد قیدیبزدایی و بازارهای مقررات نقاط منفیِ 211۹مالی 

سعه تحقیق و تو درشکست بازار  پیرامون یشیاندچارهعمومی برای  ضرورت مداخله تغییر اقلیمی مرکز توجه. به

                                                           
1. Gallup Poll, www.gallup.com/poll/106660/Little- Increase- Americans- Global- Warming- Worries.aspx 

(accessed March 6, 2009). 
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زیرا الف( نقش بخش خصوصی برای  ،کندرا گوشزد می -جهانی، ملی و محلی -و اقدام جمعی تکنولوژیِ اقلیمی

بیش از حد بر آن از بابت همگرایی منفعت خصوصی با منفعت عمومی  یدتأکاما حل چالش اقلیمی حیاتی است، 

 و اقدام دولت شودیمعمومی  هایینههزباعث افزایش  هایندهآالهای تقلیل یاست( ساز عقل سلیم است؛ ب به دور

 یِبخشکارکرد ایمنی تا  دهدیمرا تحت فشار قرار  هادولت اقلیمیو شدت بیشتر حوادث تناوب  ؛ ج(طلبدیمرا 

ریع س ییراتتغهای مشروعیت سیاسی هماهنگی بهتری را در شرایط کانونبه عنوان  ها( دولت؛ دخود را ارتقا دهند

 و نقش تسهیلگر را برای بخش خصوصی دارند. کنندیمایجاد 

قطعاً یک شکست در بازار جهانی است، اما  یتغییر اقلیم :شودیشروع م کشور داخلاز  یمیهوشمند اقل توسعه -0

از هم  -یاقلیم هاییاستس موفقیتِ این بدان معنی است که. یک شکست است نیزاثر و نتایج محلی با توجه به 

 ،رفتار یک کشور در ایجاد .باشدیممحلی  هایکنندهیینتعدر گرو  -سازگاری از بابتو هم  اثرات تخفیف بابت

هنجارهای سیاسی، ساختارهای نهادی و  .داخلی بستگی دارد هاییزهانگبه  معاهدات اقلیمیپیوستن و اجرای 

دامات اق با هدایتِ در عین حال، گذارندیمداخلی تأثیر  به سیاست المللیینبهنجارهای  بدیلمنافع منفرد در ت

که تغییر اقلیمی یک فرایند مداوم است، تعهد و عملکرد در حالی ینبنابرا .دهندیمرا شکل  المللیینبرژیم  ملیْ

 حیاتی دارد. یرتأثآهنگ آن کشورها بر ضرب
الب انق و نتد در مورد تأثیر بالقوه اینترشواهد موجو دیجیتال انقالبمنافع با عنوان  2100گزارش توسعه جهانی 

 عواملو  کندگردآوری میخدمات عمومی  عرضۀ ، ارزش ویژه و کاراییِرا بر رشد اقتصادی هارسانهدیجیتال در 

افع من محدودکنندهموانع  ایضاًو  و فضای دیجیتالها و خانوارها از اینترنت ها، شرکتبرخی از دولت شدنِ مندبهره

رکت ح ؛ایرسانه تمرکززدایی ازجملهنو،  یهارسانهها و تحول تکنولوژیکند. ررسی میب مواردسایر  دیجیتال را در

-ایجاد رسانه ؛یفرد یهابا رسانه یجمع یهارسانه ینیگزیجا ؛ای، ملی به جهانیها از فردی، محلی، منطقهرسانه

انحصار پخش رادیو و  شکسته شدنمرزهای جغرافیایی؛  برداشته شدن ؛های شخصی(رسانه) یرخطیغهای 

دمات خو نیز افزایش فزایندۀ  ؛عصر سوم فناوری و رایگان شدن بسیاری از خدمات مانند صدا و تصویر ؛تلویزیون

های لیتبر سرشت فعا آن ریتأثهای تلفن همراه، از دامنه های اجتماعی و اپلیکیشنشبکه یمیلیارد کاربرانبرخط و 

 بشری حکایت دارد و قابل چون و چرا نیست.

بین کشورهای دارا و ندار را تسریع شکاف دیجیتال  متعاقباً این است که تحول دیجیتال 2100مسئله گزارش اما 

رهای در مقایسه با کشو را بنیادین منافع حاصل از این دگرگونی و اقشار برخوردارِ آنها و کشورهای پیشرفتهکرده 

های دیجیتال به تکنولوژی کهبنابراین در حالی .(0: 2100)گزارش توسعه جهانی،  اندتوسعه درو کرده حال در



 نگریی توسعه و آیندهاهژپوهشمرکز 
  

 

 
01 

 

، هنوز نزدیک نخستشده است. چرا؟ به دو دلیل.  یرتأخمندی از منافع دیجیتال دچار اند، بهرهسرعت رشد کرده

توانند در اقتصاد دیجیتال مشارکت فعال و اساسی داشته باشند. و نمی درصد مردم جهان آفالین هستند 01به 

 یدأکتگزارش  روینااز  .شودنوپدید خنثی می هاییسکرهای دیجیتال توسط لوژیبرخی از منافع بارز تکنو دوم

و با  تسه عنصر اس مشتمل بر زیرساخت آنالوگ قویبرای ایجاد  گذارییاستساقتصاد دیجیتال مستلزم دارد که 

ند و کمیایجاد را پرجنب و جوش یک سپهر تجاری که  مقررات: یابدپیوندی این عناصر قوام میو هم برقراری

ان ، کارآفرینکه به کارگران هامهارت؛ دکنرا فراهم میدیجیتال برای رقابت و نوآوری  هاییفناوراز  امکان استفاده

برای  را که اینترنت نهادها؛ و دنیای دیجیتال استفاده کنند یهافرصتدهد از میو کارمندان دولتی امکان 

 .(۸ و ۹های )نمودار دنگیرمیکار ه بتوانمندسازی شهروندان 
 

 
 یستچکار  هچارو  یابدنشر نمیدیجیتال به سرعت منافع چرا  

 0: 2100 جهانی، بانک جهانی، توسعه گزارش، «منافع انقالب دیجیتال»: منبع
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 تحول دیجیتالدر مسیر کشورها ی همگام با حرکت سیاست هاییتاولو 

 00: 2100 جهانی، بانک جهانی، توسعه گزارش ،«منافع انقالب دیجیتال» :منبع

ولوژی تکن هاییاستراتژتر از های توسعه دیجیتال باید گستردهاین است که استراتژی 2100 سخن پایانی گزارش

اما ضرورت دارد کشورها شرایط  ،ارتباطی هنوز یک هدف بنیادی است -ایشبکه اتصالاطالعات و ارتباطات باشد. 

 کشورها یک زیرساخت آنالوگ قوی ایجاد کنند؛ منافع کهیهنگاممطلوبی را برای اثربخشی تکنولوژی فراهم کنند. 

دیجیتال  تکنولوژی گونهیناکسب خواهند کرد و  ، مشاغل بیشتر و خدمات بهترتریعسررشد  از بابترا  دیجیتال آن

 گیرد.در مسیر توسعه قرار می
دارند که  یدتأکو بر این واقعیت  هنددکلی را نشان میسیر جملگی یک خط 2121تا  2101دهه  یهاگزارش

تغییرات تکنولوژی و توسعه )و امیدهای  )تغییرات اقلیمی، تضادهای اجتماعی و غیره(ها و مخاطرات توسعه بیم

ری را تا تعادل و براب طلبندهای جهانی را میحلجهانی شده و راه تبدیل به موضوعاتی با گسترۀانقالب دیجیتال( 

 وضوح بیشتری نشان خواهند داد.با را ت دیدگاه فوق بعدی صح های. بخشبه جامعه انسانی برگرداند
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 همگانیدرآمد پایه ماهیت متحول کار: اتوماسیون و  -2-6

ر د معاصرپیشرفت تکنولوژی از  منتجِماهیت کار چطور  این مسئله پرداخته که به 210۸0گزارش توسعه جهانی 

حول و حوش سه موضوع  ،(01نمودار کرده )یک چارچوب نظری ایجاد حال تغییر است و در پاسخ به این پرسش 

 سامان یافته است:

  تحول اساسی بیش از این خواهد کرد.اتوماسیون و اینکه آینده مشاغل را دستخوش 
 مورد است.با نیروی کار انسانی بی هارباتپایه از پیشرفت تکنولوژیکی و اینکه هراس از جایگزینی ترس بی 
 است داشته در پی را 2همگانی پایه درآمد رب غیرمنتظره یدتأک و اینکه گسترده بیکاری به واکنش. 

 اسیوناتوم. داد خواهند شکل را آینده در اشتغال بندییکرهپ نوآوری، و اتوماسیون اصلیِ نیروی دو اینکه، نخست

 رایب را بستر عام طور به نوآوری فرایند و داد خواهد کاهش را غیرماهر کار نیروی برای تقاضا نامتناسبی طور به

 بیکاری سریع افزایش جای به: است مشخص کماکان هم نتیجه. کرد خواهد فراهم کردهیلتحص و ماهر کارگران

 موقت و نامکفی اشتغال گسترش شاهد است، اتوماسیون شرایط در کار آیندۀ به گذار مالزمِ شودیم ادعا که

 یاحرفه یهادوره گذراندن مهیای شغل، برای شدن مهیا جای به باید کار نیروی دیگر، عبارتی به. بود خواهیم

 .کنند شکار را جدید یهافرصت و موقت مشاغل تا شوند

                                                           
1. World Bank.2019. “The Changing Nature of Work,” World Development Report 2019, https://mronline.org/wp-

content/uploads/2018/04/2019-WDR-Draft-Report.pdf. 

2. Universal Basic Income (UBI) 
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 به ماهیت متحول کار یدهپاسخچارچوب  

 0: 210۸ جهانی، بانک جهانی، توسعه گزارش، «ماهیت متحول کار»: منبع
با جزئیات بیشتری به این موضوع ورود  210۸است و گزارش  پایهیب ترس از پیشرفت تکنولوژیکیدوم اینکه، 

 جایگزینِ نیروی کار انسانی هایینماشما در زمینه ابداع گزارش با اتخاذ یک دیدگاه تاریخی معتقد است  0.کندمی

 اندازچشمهای انسانی در مقیاس وسیع انجام شده بود یا هر بار که اتوماسیون فعالیتو  ساله داریم 211یک تجربه 

در یک کالم، ضاللت و تاریکی وجود  و آن در آینده نمایان باشد، ترس از بیکاری گسترده، نابسامانی اجتماعی

و هر بار، بعد از عبور از شوک، معلوم  اندشدهها منحصر به فرد و کامالً بدیع تلقی هر بار، این ترس ؛ وداشته است

عنوان ها بهرباتها بر روی تهدیدِ جایگزینی اخیر پیرامون ظهور رباتهای بحث .اندپایه بودهها بیشده این ترس

اما این  .تواند تمدن و شیوه زندگی ما را از اساس تغییر دهدها متمرکز است که میای کامالً جدید با انسانپدیده

گاه  کار تکرارشونده )و ها از ابتدای انقالب صنعتی در مقیاس باال جایگزینِجدید هم نیست. ماشین چنانآن تحولْ

کند مستقیماً با سه چالش رباتیک ما را وادار میو  ها نیستندها متفاوت از سایر ماشین. رباتاندشدهخالقانه( 

 :رو شویمهمغالطه روب

                                                           
 برای آگاهی بیشتر همچنین نگاه کنید به: 0.

Branko Milanovic (2019), Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World, Harvard University of 

Press: P-P, 265-253. 
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ها را تصاحب جدیدی که شغل هایینماشکند تعداد کل مشاغل ثابت است و فرض می 0:مغالطۀ توده کار -0

تر باشد، گزاره فوق کنند باعث خواهند شد کارگران با بیکاری دائم مواجه شوند. هرچه افق زمانی ما کوتاهمی

مدت، تعداد مشاغل واقعاً محدود است؛ بنابراین اگر این بدان دلیل است که در کوتاه .رسدتر به نظر میمنطقی

م شود، مشاغل کمتری برای مردم باقی خواهد ماند. اما همین نگاه خود را به بیشتر کارها توسط ماشین انجا

دانیم چه تعداد شغل از بین خواهد معطوف کنیم تعداد مشاغل دیگر ثابت نیست؛ ما نمی تریطوالنهای زمانی افق

 دی، یا چه تعدادتوانیم با دقت تجسم کنیم چه مشاغل جدیرفت یا چه تعداد شغل جدید ایجاد خواهد شد. ما نمی

های جدید با خود چه خواهند آورد. اما تجربه دو سده از دانیم تکنولوژیزیرا نمی ؛از آنها، ایجاد خواهند شد

های مشابه همیشه وجود داشته و هرگز محقق ما آگاهیم که ترس .تواند به ما کمک کندپیشرفت تکنولوژی می

مشاغل بیشتر و بهتری از مشاغل از  درواقعازه کافی مشاغل جدید و های جدید به اند، تکنولوژیسر آخر .اندنشده

 های جدیدشود. ماشیناز اتوماسیون متضرر نمی کسیچهاین بدان معنی نیست که  .انددست رفته ایجاد کرده

که  قدرآن اما ؛و دستمزدهای برخی افراد کاهش خواهد یافت ( با تعدادی از کارگران جایگزین خواهند شدها)ربات

 نیست.بار جامعه فاجعه کلیت این ضررها برای برخی افراد تراژدی است، برای 

یعنی ناتوانی ما برای تجسم دقیق آنچه تکنولوژی دقیق با  -با مغالطه اول : کهنیازهای انسانی محدود مغالطه -2

شود. شده و موجود تعیین مینوبه خود، توسط تکنولوژیِ شناختهزیرا نیازهای ما به  ؛مرتبط است -خود خواهد آورد

ر امروزه ضرورتِ اگ نیازهای واقعی به مفهوم اقتصادی کلمه نیستند. ،نیازهایی که تکنولوژی فعلی نتواند برآورده کند

به همین  .هیچ اهمیت اقتصادی ندارد تواند برآورده شود وپرواز به سیاره پلوتون را احساس کنیم، این نیاز نمی

 -اگر کسی در آن زمان واقعاً چنین نیازی را تجربه کرده باشد -ترتیب، نیاز سناتور رومی به ضبط سخنرانی خود

 توانست برآورده شود و بنابراین مهم نبود.نمی

 هاییتمحدود. به طور حتم شودیمتحمل سیاره نامیده  غالطۀ مواد خام و انرژی: آنچه اصطالحاً ظرفیتم -0

توجه  با وجود ایندر عرصه مواد خام وجود دارد، به این دلیل ساده که سیاره متناهی است ) نهاییِ ژئولوژیکی

 د کهگویانسانی کوچک ما به واقع نامحدود است(. اما تجربه به ما می اندازچشمداشته باشید که کیهان، حداقل از 

ه و اینک از مواهب زمین زیرا دانش ما ،بسی بیشتر از آن هستند که به فکر ما خطور کندای سیاره هاییتمحدود

 نفسه به سطح تکنولوژی کنونی ما محدود است.استفاده هستند، فیچطور برای نیازهای ما قابل

                                                           
0. Lump of Labor Fallacy :ترجمهاما ؛ فرض استمعموالً به مغالطۀ وجه مقطوع مزد ترجمه شده که در آن ثابت بودن سهم کار از درآمد ملی پیش 

 Lumpخصوص که ترجمه فارسی واژه آلمانی هاست؛ ب ضروری عبارت این دیگر فهم مشتقات برای آن دانستن است که کار توده لطهاعبارت مغ این یاللفظتحت

 .ندارد بیشتر اجتماعیِ توسعه نیاز به توضیح -اقتصادی ادبیات در لمپن واژه رواج و عاطل و بیکاره فردِ به
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است.  را همراه داشته از بیکاری گسترده، برتری غیرمنتظره مفهوم درآمد پایه همگانی ترس به واکنشسوم اینکه، 

( همگانی است، یعنی یک درآمد عام را برای هر شهروند فراهم خواهد کرد؛ 0درآمد پایه همگانی چهار جنبه دارد: 

( 0؛ و شودیم( به صورت نقد پرداخت 0شود؛ و شرط است، یعنی به همه افراد بدن هیچ الزامی داده می قیدیب( 2

 اما .هزینه یکبارمصرف باشد یک جریان ثابت درآمدی استینکه یک کمکمنبع درآمد است، یعنی به جای ا یک

، مشکالت عمیقی دارد که کاربست و احزاب رقیب هاجناحبرای همه  درآمد پایه همگانی، جدا از جذبه سیاسی آن

و جهانی، تنها به دای با آن نداریم. گزارش توسعه جهانیِ بانک ما تقریباً هیچ تجربه، نخست. سازدیمآن را دشوار 

دالر  00.۲1که یک درآمد پایه همگانی معادل با  تجربه جهانی اشاره دارد. مورد نخست مربوط به مغولستان بود

پول آن )از منابع معدنی کمیاب به قیمت جهانی باال( ته  ینتأمتا اینکه منبع  اعمال شد دو سالدر ماه برای 

درصد از جمعیت جایگزین  ۸0های انرژی با پرداخت انتقالیِ نقدی به ارانهکه ی کشید. مورد دوم مربوط به ایران بود

همین دو مورد قابل ذکر تمام تجارب  0.و برنامه برای یکسال طول کشید دالر بود 0۲شد. مقدار مبلغ پرداختی 

نیابد،  با تورم افزایشمقدارِ آن  تنهانهآن  یلهوسبهتا  ندارددرآمد پایه همگانی باید یک مکانیسم درونی ، دوماست. 

ان این امک ،سوم. شته باشدنیز بین میزان آن و میزان رشد تولید ناخالص داخلی واقعی وجود دا ییهاربطبلکه 

وجود دارد که اثر تعادلی درآمد پایه همگانی بر کار کوچک باشد؛ اما همچنین امکان دارد جامعه بسیار قطبی 

ه ک یاجامعهبنابراین آیا  سن کار در کل هیچ شغلی را انتخاب نکنند. درصدِ جمعیت در 21یعنی بخشی از ؛ شود

 بعضاً یک سوم افراد جوان بیرون از دایره نیروی کار هستند، یک جامعه خوب است؟

ه و درآمد پای در ارتباط با هر یک از سه موضوع اتوماسیون، ترس از تکنولوژی رباتیک 210۸ یجهانگزارش توسعه 

 های سنتی این نهاد بوده است.دغدغهای را مطرح کرده که به طور پارادایمی خارج از نگرانهآیندههمگانی موارد 

ا بر م ، چراکهشود: خطای شناختیها و تکنولوژی از دو خطای انسانی ناشی میترس از رباتگزارش معتقد است 

های لتوانیم بگوییم چه شغنمیشناخته و معلوم نیست که آینده تغییر تکنولوژیکی چه خواهد بود و بنابراین 

جدیدی ایجاد خواهد شد، نیازهای آینده ما چه خواهند بود یا چه مواد خامی استفاده خواهند شد. خطای 

 یهارباتن مورد، جایگزینی هراسناک و پرافسونِ در ای -ما در هیجانِ ترس از امر ناشناخته ، زیراشناختیروان

که  دارد دیتأکنیز بر این درس تاریخی  یتاًنهافلزی با کارگر ساخته شده از گوشت و خون در کف کارخانه هستیم. 

 و به درآمد پایه همگانی روی بیاوریم که اجرای آن رباتیک چیزی نیست که منطقاً از آن بترسیم دنیای کارگرانِ

 است. رفاه هاینظاماگر نگوییم غیرممکن، بسیار پرچالش و در گرو تغییرات اساسی در فلسفه  کنونی جهاندر 

                                                           
 -هزار تومانِ پرداختی به نرخ دالر همان سال 0۲ها در ایران در سال اول اجرای آن است که مبلغ به تجربه هدفمندی یارانه گزارشتوضیح اینکه، ارجاع  0.

 .دالر بود 0۲معادل  -تومان 0111 یعنی هر دالر تقریباً
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 کشورهای جنوب جدید برای همپاییِسازی جهانی و ظرفیت ارزش زنجیره -2-7

ارزش  هاییرهزنج: آیا پردازدیمارزش جهانی به سه مسئله  هاییرهزنجبا عنوان  2121گزارش توسعه جهانی 

ارزش جهانی  هاییرهزنجفرصت؟ یک مانع هستند یا یک درآمد کم در کشورهای هتوسع حصول بهانی برای جه

ارزش جهانی برای  هاییرهزنجآیا گذارند؟ می یرتأثدستاوردهای توسعه چطور بر رشد درآمد و توزیع منافع و 

و  تقسیم را به عنوان 2زنجیره ارزش جهانیها ابتدا در پاسخ به این پرسش 0ند یا فرصت؟توسعه تجارت مانع هست

ا های ارزش جهانی رها و پیامدهای زنجیرهو بر این مبنا پیشران کندیمتولید بین کشورها تعریف  شدگیکهت

نموده طرح مرجع درباره ظهور آنها را  یهاگزاره 00. سپس با توجه به عناصرِ نمودار (00)نمودار نماید میترسیم 

 :(0-۹: 2121گزارش توسعه جهانی، کرد )که در اینجا برخی از آنها را ارائه خواهیم 
 

 
 ارزش جهانی هاییرهزنجتجارت برای توسعه در عصر  

 0 :2121 جهانی، بانک جهانی، توسعه گزارش، «های ارزش جهانییرهزنج» :منبع

ز اافزایش مشارکت و هم  از بابتها هم سیاست اما انتخابِ ،شودیمرانده پیشاقتصادی  زیرساختبنیان و توسط  ارزش جهانی هاییرهزنجدر  مشارکت توضیح:

 مهم است. و پایداری منافعاشتراک اطمینان از  بابت

 یافت گسترش سرعت به جهانی ارزش هایزنجیره ظهور از متأثر ،0۸۸1 سال از پس المللیبین تجارت .

 فقطنه کشورها( الف: کندمی متمایز سنتی تجارت از را آن که دارد ویژگی دو جهانی ارزش هایزنجیره

                                                           
1. World Bank.2020. “Trading for Development in the Age of Global Value Chain,” World Development Report 

2020, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32437/211457ov.pdf 

2. Global Value Chains (GVC) 
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 تشرک بلندمدتِ روابط شامل نوعاً معامالت( ب ؛کنندمی وارد نیز صادرات برای بلکه داخلی مصرف برای

 .ناشناخته بازار در معامالت تا است شرکت به

 یک به منجر و ؛داد کاهش را فقر و افزایش را اقتصادی رشد جهانی ارزش هایزنجیره و تجارت افزایش 

( مالش) ثروتمندتر کشورهای با و کردند رشد ترسریع( جنوب) فقیر کشورهای: شد سابقهبی همگرایی

 .یافتند رهایی فقر دام از نفر میلیارد یک از بیش. دندنمو همپایی به شروع

 بود هاشرکت بین پیوند رشد و کشورها بین تولید شدگیتکه و تقسیم پیشرانِ تحت دستاوردها این .

 و ویتنام چین، - شدند تبدیل جهانی ارزش زنجیره الینفک جزء به که کشورهایی در درآمدها و وریبهره

 .داد رخ کشورها همین در دقیقاً فقر کاهش هاینرخ شدیدترین و ؛یافت افزایش -بنگالدش

 شده کند نیز جهانی ارزش هاییرهزنج گسترش و بوده آهسته تجارت رشد ،211۹ بزرگ کسادی زمان از 

 شرقی اروپای و چین ادغام مانند -0۸۸1 دهه آفرینتحول رویدادهای گذشته دهه در. (02 نمودار) است

 .است نشده تکرار -اروگوئه دور و  NAFTA مانند عمده تجاری هایتوافقنامه انعقاد و جهانی اقتصاد در

 
 211۹و ایستایی آن بعد از بحران  «0۸۸1 یطوالندهه »ارزش جهانی در  هاییرهزنجتجارت رشد  ترینیعسر 

 01 :2121 جهانی، بانک جهانی، توسعه گزارش، «ارزش جهانی هاییرهزنج» :منبع

 تخریب و به نابرابری کاهش فقر انجامیده اما و بهبود مشاغل رشد اقتصادی، به ارزش جهانی هاییرهزنج 

اگر همه کشورها حمایت اجتماعی و محیطی را تقویت تنها است. بنابراین  کرده کمک نیز زیستیطمح

 .تواند مشترک و پایدار باشدمی ارزش جهانی هاییرهزنج کنند، مزایای مشارکت
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 های ها نابرابر است و تحت پیشران بنیانو بخش زنجیره ارزش جهانی میان مناطق، کشورها مشارکت در

 سیاسی قرار دارد. یهاانتخاباقتصادی و 

 و فقر را کاهش  کننددهند، مشاغل بهتر ایجاد میوری و درآمدها را افزایش میارزش جهانی بهره هاییرهزنج

 دهند.می

 دهندیماء متعادل ارتق صورتبههای جدید تجارت و زنجیره ارزش جهانی را تکنولوژی. 

 سرمایه  ای، جذبشبکه-و پیوندهای اینترنتی با آزادسازی تجارت، بهبود ارتباطات توانندیمملی  هاییاستس

 .و مزایای آن را افزایش دهند ارزش جهانی هاییرهزنج مشارکت در، هامهارتو توسعه 

  سازد تا و کشورها را قادر می کندیمپشتیبانی  ارزش جهانی هاییرهزنج از مشارکت در المللیینبهمکاری

 شوند. مندبهرهاز مزایای خود 

اما رشته پیوند همه آنها  ،فراتر از چند مورد خالصه شدۀ فوق است 2121گزارش  یدتأکمورد  یهاگزارهفهرست 

که مکان انجام مراحل  قسمیروشی برای سازماندهی تولید به  عنوانهبزنجیره ارزش جهانی یکسان است؛ اینکه 

 همچنین شدن است.نوآوری سازمانی در عصر جهانی ینترمهممتفاوت تولید کشورهای مختلف باشد، احتماالً 

ور د یهامکانفرایندهای تولید در  مؤثر( از طریق قابلیت تکنولوژی در کنترل 0های ارزش جهانی )ساخت زنجیره

 یت میسر شده است.جهانی بر حقوق مالک یدتأک ۀواسطبه( 2و )

اند. در گذشته این استدالل مطرح بود که مشارکت ارزش جهانی توسعه اقتصادی را بازتعریف کرده هاییرهزنج

 هتوسع»بود و به  آوریانزحداقل از سه طریق برای توسعه آنها  المللیینبکشورهای در حال توسعه در تقسیم کار 

تمام بدبینی کشورهای جنوب با اما اکنون شد. منتهی می -0گوندر فرانکمعروف آندره  اصطالح -«نیافتگیتوسعه

ارزش  هاییرهزنجهای ارزش جهانی دورافکنده شده است. امروزه، یک کشور برای توسعه خود باید در ظهور زنجیره

 خارجی گذارانیهسرماقرار گیرد تا اینکه با جهان ثروتمند قطع پیوند کند. دلیل اصلی این امر آن است که 

 بینند: آنها دیگر مجبور نیستند برایتولید خود مییندهای افرالینفک  عنوان بخش های ارزش جهانی را بهزنجیره

کنند. اکنون آنها انگیزه دارند که تکنولوژی جدید را در سطحِ نرخ  «التماس»ترویج تکنولوژی پیشرفته یا مناسب 

 2.روداز بین میارتقاء دهند، بنابراین تله فقر رهای فقیر سرمایه به کارِ کشو دستمزد و نسبت

                                                           
1. Andre Gunder Frank 

 :به کنید نگاه همچنین 2. 
Branko Milanovic(2019), Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World, Harvard University of 

Press: P-P, 190-198. 
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( ریچارد بالدوین تحلیل شده است. طبق استدالل 2100) 0همگرایی بزرگِ این موضوعات با استادی تمام در کتاب

و ارزش( جهانی جا دهند در عرضه ) هاییرهزنجخود را درون  اندتوانستهبالدوین تنها آن دسته کشورهایی که 

؛ تندهس. این کشورها شامل چین، کره جنوبی، هند، اندونزی، تایلند و لهستان اندبودهتوسعه شتابان خود موفق 

ضافه توان به فهرست االبته به نظر بالدوین کشوهای دیگری چون بنگالدش، اتیوپی، برمه، ویتنام، رومانی را می

 ، نیاز است خطوط تمایزاندشدهبیشتر منتفع  شدنیجهانینکه چرا این کشورها از برای فهم ا ،با وجود اینکرد. 

 حمایت کامل ۀعالوبهتکنیکی  یهاروشقبلی را در مواردی چون کاربست  شدنیجهانمعاصر و  شدنیجهانبین 

های ویژگیالمللی ممکن شده است. همین بین هاییسممکانعاهدات و از حقوق مالکیت درک کنیم که به لطف م

 .های ارزش جهانی را از چنین اهمیتی برخوردار ساخته استشدن است که زنجیرهخاص جهانی

 ؛( اطالعات2) ؛( کاال0، با کاهش هزینه حمل و نقلِ )یببه ترت کهکند را تعریف می 2شدنره جهانیبالدوین سه دو

ولید ت «اینجا»، کاالها «جداشدگی نخست»تعبیر بالدوین شدن یا به جهانیدر اولین . شودیم( افراد مشخص 0و )

یک دغدغه جدید در رابطه با ترازهای  همزمان با انقالب صنعتی جداشدگی نخست .شدندمصرف می «آنجا»و 

جداشدگی نخست  عمده هاییژگیو با وجود این .را وارد میدان کرد لیسمیمرکانتتجاری ملی ایجاد کرد و بنابراین 

که در غیاب سایر ابزارهای تأمین حقوق ) یخارجگذاری مستقیم یه( سرما2 ؛کاالها ( تجارت0عبارت بودند از: 

 ها.ملت -( دولت0و  ؛دور، منجر به استعمار شد( یهامکانمالکیت در 

فوق تغییر  یاصل یگربازشدن(، هر سه تعریفِ بالدوین از جداشدگی دوم )مرحله دوم جهانیبه امروزه با توجه 

صورت  «آنجا»شود، اما تولید واقعیِ کاالها در انجام می «اینجا»تولید در و هماهنگی اند. اکنون، کنترل کرده

. در مرحله نخست تولید و مصرف جدا شد و در مرحله دوم خودِ تولید جدا شد. جداشدگیِ تولید توسط گیردیم

را در مرکز طراحی و کنترل یندها افراجازه داد  هایکمپانمکن شد که به فناوری اطالعات و ارتباطات م انقالب

در سراسر جهان پخش کنند. نقطه عطفِ  یمانکارخرده پعین حال تولید را میان صدها واحد تولیدی یا  کنند، در

از مسافت( در قیاس با کاهش  نظرصرفجداشدگی دوم کاهش هزینه انتقال اطالعات )قابلیت هماهنگی و کنترل 

ها و کنترل داده ( اطالعات0ونقل دریایی در نخستین جداشدگی است. حاال، بازیگران عمده شامل )هزینه حمل

 ( هستند.هاملتجای ها )بهی( کمپان0و ) جای استعمار(آور جهانی )بهالزام ی( نهادها2جای کاالها(، ))به

                                                           
1  . The Great Convergence 

Baldwin, Richard (2016). The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Cambridge, 

MA: Belknap Press of Harvard University Press. 

قابلیت حرکتِ تقریباً فوری و یکپارچه کار در سراسر کره زمین است که در این سندِ پیروزی  طبق استدالل بالدوین، سرشت نشانِ مرحله سوم جهانی شدن، 2.

 .آن قرار دارد هنوز جامعه بشری وارد این مرحله نشده و در آستانۀ های مکان و زمان است.محدودیتنهایی بر 
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ارزش جهانی است  هاییرهزنجانی شدن که امروزه در آن قرار داریم و موجد پس از مرحله دوم جهبه یک معنا، 

دیدگاه قدیمی توسعه، پیروِ تجربۀ بریتانیا، آمریکا و ژاپن، این بود که : ه استتغییر کرد ی توسعههاتمام سرفصل

باال طی کردند، سپس صادرات تولیدات  یاتعرفهحمایت  ۀواسطبهابتدا کشورها مرحله جایگزینی واردات را 

ای بود که این ایده افزوده بیشتر شدند. تر با ارزشگام واردِ تولیدات پیچیدهبهایِ ساده را بسط دادند و گامکارخانه

جنوبی، برزیل و ترکیه بهترین  و کرهقرار داشت  0۸۹1و  0۸۲1 یهادههدر های توسعه در بنیادِ اکثر سیاست

شدن، دلیل مرحله دوم جهانی ، به0۸۸1کردند. در دهه  ها را دنبالمثال از کشورهایی بودند که این سیاست

دیگر آنچه برای موفقیت کشورهای توسعه نیافته اهمیت حیاتی دارد پیشرفت و گذار در امروزه شرایط تغییر کرد. 

بلکه تبدیل شدن به بخشی از  نیست،کشورها  های اقتصادی خودِده از سیاستمقدر با استفا مراحل از قبل

عالوه، ارتقاء به مراحل واجدِ ارزش هشمال جهانی( است. بمرکز )ارزش جهانیِ سازماندهی شده توسط  هاییرهزنج

هدیم ر تجربه چین شا، بلکه مانند آنچه دشودینماز کشورهای ثروتمندتر انجام  بردارییکپافزوده باالتر تنها با 

کشورهایی  شدینم، تصور 0۸۸1اواخر دهه  تایابند. شدن به رهبران تکنولوژیکی ارتقاء میاین کشورها خود با تبدیل

به شدت فقیر و دارای اکثریت روستایی مانند هند و چین، طی دو یا سه نسل به رهبران تکنولوژیکی تبدیل شوند، 

 های ارزشیابی آنها در زنجیرهبه لطف مکان ؛ امامرز امکانات تولید نزدیک شوندبه  هاحوزهکم در برخی دست یا

دارِ مسیری جدید برای توسعه هستند که مشخصۀ آن ادغام طالیهآنها . به واقعیت تبدیل شد یاهارؤجهانی، این 

 تاهمیت این واقعی اقتصاد داخلی در دنیای پیشرفته و جهش از چندین مرحله تحولِ تکنولوژیکی و نهادی است.

بدان اذعان  2121باالخره در گزارش سال  یرتأخچنان شگرف بود که بانک جهانی نیز بعد از چند دهه  غیرمنتظره

 و با عدد و رقم به بیان جزئیات پرداخت. کرد
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 نتایج و بحث -3

 العبورصعبمستلزم همپایی آنها با کشورهای پیشرو در یک مسیر  ،توسعهحصول به در  جنوب موفقیت کشورهای

بداهه تعیین الالبته که چارچوب این مسیر فی در یک فضای شدیداً رقابتیِ بینادولتی است. کنش متقابل و در گرو

 از سپ جهان فرهنگی-اجتماعی اقتصادی و خاص شرایط بسترِ در «توسعه»تثبیت و گسترش فرایندِ  نشده و

 ای جهانیِ پیشگامتوسعه هاینهاد آن توسط هاییهروو  هایشهاندترویج در تعامل با تا امروز،  دوم جهانی جنگ

آن در نشو و نمای توسعه در اکناف  یرتأثجهانی است که  این نهادها، بانک ینترمهمبوده است. صد البته یکی از 

الب قجدید توسعه در  هاییشهانددر بسط  این نهاددنیای امروز نیاز به چون و چرا ندارد؛ هم از بابت نقش پیشگام 

 یلبه دلمدنظر در توسعه  هاییهرودر پیشبرد  این نهادو مطالعاتِ خود و هم از بابت نقش اهرمی  یهاگزارش

گرا در جهان سوم و در ای و اشاعهاقتصادیِ خود. نهادهایی چون بانک جهانی با ترویج نظامات برنامه-قدرت مالی

سیاسیِ در اختیار  -ر در همه دنیا از طریق اهرم مالی و اقتدار اقتصادیمحوبو نیز تثبیت الگوی غر حال گذار

جهانی دوم، تبدیل خود، گلوله برفیِ توسعه را به حرکت انداختند که به مرور زمان و طی هفت دهۀ بعد از جنگ 

رورت و ض شد. ناگفته پیداست که مرکز ثقل اخیرِ این بهمن بزرگ، تفکر نولیبرال آساغولبه بهمنی عظیم و 

نتوانست خود را با سرعت و جهتِ تحوالت  0۸۸1دهه تفکری بسیار پرمناقشه که از اصالحات بازاری بوده است: 

 های بنیادین شد.و متعاقباً دچار چالش کشورها تطابق دهد

ادواری گزارش  01موجز بر روی های چندالیه آن، مسئلۀ ما در بررسیِ گزینش شده و همین برهه زمانی و چالش

و پارادایم مسلط بانک  هاانگارهچه شد که بود.  0۸۸0-2121توسعه جهانی در دوره زمانی  بانک جهانی با عنوان

ها با دو رویداد گزارشارتباط درهم تنیدۀ این  ،قبلی ذکر شد یهابخشچنانچه در تحول شد؟ جهانی دچار 

 رویداد با ترکیب در آن داردامنه اثرات که 0۸۹1هه ضدانقالب پولی در د -0ها محرز است: الآن س کنندهیینتع

 و ؛بخشید تعمیق جهانی جنوب در را سرمایه شدن جهانی؛ کرد تعیین را معاصر توسعه روند سرد، جنگ پایان

که به فروپاشی  0۸۸1پایان جنگ سرد در دهه  -2. گشود المللیینب تجارت روی به کشورها این نوظهور بازارهای

به  انجامید. ریزی دستوری و تسریع حرکت کشورهای بلوک شرق و غیره به سمت اصالحات بازاریبرنامهنظامات 

از کشورهای در حال توسعه و جنوب به  یباور نگارندۀ این سطور، اثر ترکیبی دو رویداد فوق در ورود جرگه وسیع

 های متداول توسعه را تغییرانگاره رده کشورهای صنعتی و پیشرفته آنقدر متنوع و حتی متعارض بود و به حدی

مسلط خود  یمیپاراداهای داد که خواسته و ناخواسته بانک جهانی و نهادهای همسو با آن به تجدیدنظر چارچوب

 :سه دهه اخیر توسعه جهانی مشاهده کرد یهاگزارشتوان به خوبی در بررسی وی آوردند که نمود آن را میر
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 بازار دارطرف رویکرد ریزی و اولویتبرنامه نظامات تغییر جهانی؛ شتابان در اقتصادسرد و گذارِ  جنگ پایان -0

سوسیالیستی؛ و غیره جملگی  کشورهای در دستوری ریزیبرنامه از کامل عبور و یدنظرتجدتوسعه؛  در

رباره دداوری  هایی همسو با ترویج یک بدیل قدرتمند برای توسعه کشورها بودند: اصالحات بازاری.واقعیت

توسعه جهانی،  0۸۸۲تا  0۸۸0های بازاری به عنوان جریان مسلط بر گزارش «هبنیادگرایان» اصالحات

نیازمند درک نسبت به خاستگاه و پیامدهای آن است که سرنوشت بسیاری از کشورهای جهان سوم و 

نولیبرالیسم در آمریکا و اقتصادهای نوظهور را در دهه پایانی هزاره دوم رقم زد. خاستگاه آن مرتبط با 

گانه آزادسازی، بود که سه 0۸۹1بقیه مناطق دنیای پیشرفته و نیروی پیشران آن ضدانقالب پولی از دهه 

 بازاری تحت حمایتِ . اصالحاتتبدیل کردندبه اسم رمز  را و تثبیت سازیزدایی، خصوصییعنی مقررات

ان اصلی در غرب، بالفاصله تبدیل به یک جریان های جریمروجان سازمانی مانند بانک جهانی و رسانه

المللی شد و در کشورها و منطق مختلف جهان ترویج یافت. اما هر قدر خاستگاه این جریان توفنده بین

روشن و شفاف بود؛ پیامدهای آن دوپهلو و مبهم بوده و هنوز محل بحث و مشاجره است. آیا موفقیت 

های اجماع واشینگتن و اصالحات بازاری بود یا ی از دستورالعملکشورهایی چون هند و چین نتیجه پیرو

بدهی و ساختاری در آفریقای زیرصحرا، آمریکای  یهابحرانها، ها و شوک درمانیاینکه ارمغان این سیاست

در  سازیخصوصی و زداییاوالً، مقرراتالتین و غیره بود؟ در اینجا باید بر دو وجه موضوع نظر افکند: 

 ازیسخصوصی در نه چین اصالحات و بود گزینشی بیشتر مانند چین )و هند( 0۸۸1کشورهای موفق دهه 

 صوصیخ هایبنگاه با خارجی، هایشرکت با یکدیگر، با دولت مالکیت تحت هایبنگاه مراوده نوع در بلکه

 اگرچه ثانیاً،. نکرد افول چین توسعه در دولت و در آن نقش بوده عموم مالکیت تحت هایبنگاه با و

 انندم اصلی جریان هایرسانه پای به پا غیره و پول المللیبین صندوق جهانی، بانک مانند ییهاسازمان

 دستورالعمل از تبعیت نتیجه آن را، 0۸۹1 دهه از هند و چین در نابرابری و فقر کاهش درباره اکونومیست

 این از تبعیت درنتیجه که فجایعی طوالنیِ فهرست با آنان ادعای دانند؛ امامی واشینگتن اجماع

داشته و  تناقض شد، ایجاد سابق شوروی اتحاد و التین آمریکای زیرصحرا، آفریقای در هادستورالعمل

ول المللی پو بهبود اقتصادی با کمک صندوق بین پولی، آزادسازی مالی ترکیب سه عامل تقلیل. دارد

 0۸۹1بحران آمریکای التین در دهه  به دنیای غرب رقم زد و این کشورهاها را از ترین انتقال داراییبزرگ

زدایی، باری، همین اثرات متناقض مقررات. را رقم زد 0۸۸0سال یا بحران مالی مکزیک بعد از 
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الذکر یکی از عواملی بود که مروجان سازمانی ر میان کشورهای فوقو تثبیت اقتصادی د سازیخصوصی

 جدید پذیرفته شد. هاییهرو یجتدربهاجماع واشینگتن مانند بانک جهانی را به تجدیدنظر واداشت و 
 حال در جهانِ در دولت عنوان با 0۸۸۱ سال و بازار تا برنامه از عنوان با 0۸۸0 سال گزارش در چرخش -2

 انعکاس به توجه با حداقل قبل، هایدهه طی جهانی بانک عملی شیوه و فکری قاموس با اگرچه ،تغییر

 .بود محکم تجربی و نظری هایبنیان بر مبتنی اما داشت، فاصله بسیار جهانی، توسعه یهاگزارش بر آن

قبل نوشته  هامدت( که 0۸۹۲، پولچاسکا)اوانز، روشه مایر و  بازگشت به دولتبه لحاظ نظری کتاب 

خصوص در جهان سوم بود. گرا بههای توسعهبر کنشگریِ دولت ییدیتأشده بود، نقطه عطف مهم و مهر 

 نهادهای دولت و نقش درباره نظرتجدیدبه نوعی دوره  0۸۸1 به لحاظ تجربی سالیان پایانیِ دهه

مشارکتی )دموکراتیک( در  یزیربرنامه؛ (اروپا و آمریکا ژاپن،)صنعتی  کشورهای بلوک ریزی دربرنامه

جنوب آسیا[؛ و نیز -جهان در حال توسعه ]برخی از کشورهای آفریقا، آمریکای التین، خاورمیانه و شرق

با  نهادی بود. اصالحات و پساسوسیالیستی ورود چین به بازیگران نوظهور شرق آسیا تحت ایدئولوژی

 را ولتد قابلیت توانندمی داشت کیدأت هاییمسمکانی از گسترده طیفی بر 0۸۸۱سال  گزارش، وجود این

 خشیاثرب همانا دارد متضاد تحوالت این در موجبیتی نقش که عاملی داشت کیدأت نهایتدر. دهند افزایش

 ارهاباز شکوفایی موجب که نهادهایی و قوانین خدمات، کاالها، تدارک برای اثربخش دولت یک. است دولت

 -پایدار توسعه آن، بدون. است حیاتی ،کندمی رهنمون شادتر و سالم زندگی به را مردم و شوندیم

 به تنهانه است، ضروری اجتماعی و اقتصادی توسعه برای دولت. است غیرممکن -اجتماعی و اقتصادی

 ؛ وآن کنندهیلتسه و کاتالیست ،کنندهمشارکت عنوان به بلکه اقتصادی رشد مستقیمِ ایجادکننده عنوان

 قواعد: کندیم یدتأک مشوق یسممکان سه بر آنها قابلیت بهبود و هادولت روی پیش مشکالت با مقابله برای

 .شهروندان شمارکت و صدا افزایش رقابتی، فشار ؛مؤثر هاییتمحدود و
 سال در توسعه و برابری ،2110 سال فقرا برای خدمات تدارک ،2110 سال در فقر به حمله یهاگزارش -0

 در که بودند سوم هزاره به چرخش در جهانی بانک نگاه از توسعه جدید هاییتاولو عطفِ نقاط 2110

 پذیرییتمسئول چون مواردی بر یدتأک شاهد بلکه شود؛نمی دیده اصالحات بر عیارتمام و ویژه یدتأک آنها

 گذاریهدف دهدیم نشان شواهد. هستیم اجتماعی موانع حذف و فقرا برابر در دولتی نهادهای بیشتر

 جنوب کشورهای موفق مبارزات از بازخوردی بعد، به 2111 سال از فقر مسئله بر جهانی بانک یهاگزارش

 و پرجمعیت کشورهای گذاریهدف که حال .بود خود جوامع میان در نابرابری و فقر بدشگون چرخه با

 گزارشِ در نیز جهانی بانک بود، نابرابری و فقر کاهش بر سوم هزاره پایانی هایسال در جنوب درآمدکم
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 مسائلی پرداخت؛ توسعه در برابری به 2110 سال گزارش در و کرد ورود مسئله این به 2111 سال عطفیِ

 سال گزارش اصلی هدف. بودند نهاد این هاییمشغولدل زمره در کمتر یمیپارادا و سنتی طوربه که

 هک شده ذکر گزارش شاکله در دلیل، ینبه هم. بود فقر کاهش برای کارآمد استراتژی یک ارائه 2111

[ ]و...است یافته تکوین توسعه پیچیدگی از عمیق درک یلبه دل گذشته سال ۲1 طی فقر کاهش رویکردِ

 یهااستراتژی -جهانی متحولِ شرایط و -گذشته دهه تجربیات و تجربی شواهد پرتو در کنونی گزارش

 بانک 2110 سال گزارش محوری مضمون دستور کار دارد[.]را در ...فقر به حمله و کرده برساخت را قبلی

 وفیقاتت رغمبه کشورها بین نابرابری و کشورها درون نابرابری جهانی، نابرابری غول که آن بود جهانی نیز

. اردد اشاره نابرابری و فقر کاهش بین متقابل رابطه به امر این اثبات برای و است نشده مهار هنوز فراوان

 کنندیم دنبال را واحد سررشتۀ یک همگی 2111 دهه ابتدای در جهانی توسعه یهاگزارش اینکه خالصه

 وبجن کشورهای بزرگِ دستاورد این. است جهانی فزاینده نابرابریِ و فقر دام از نفر هایلیونم رهایی آن و

 داشت. همراه به را جهانی بانک ازجمله یاتوسعهی نهادها همه تحسین که بود
 تحت و نوآورانه شکلی به اقتصادی، جغرافیای شکل تغییر عنوان با 211۸ سال جهانی توسعه گزارش -0

 هایکشور ادغام و مرز بدون برندگان ظهور مقوله به( گریزمکان) جغرافیا -فضا مرگ و شدن جهانی رویکرد

 بانک نگاه زیرا است، یزبرانگتأمل گزارش محتوای نظر این از. است کرده ورود جهانی بازارهای در فقیر

 جهانی دتولی مکان تغییر بر که است معطوف توسعه از فضایی هاییینتب و فضا اقتصاد مقوله به جهانی

 برندگان را آفریقا نوظهور اقتصادهای و آسیا شرق خاص طور به و است معطوف جنوب کشورهای سمت به

 توصیۀ اساس را فضاگریز رویکردِ 211۸ سال جهانی توسعه گزارش چرا اینکه. نامدمی مرز بدون

 یجهان سپس و اقتصادی آزادسازی ،نخست: است دلیل چند از ناشی داد، قرار ایمنطقه هایسیاستگذاری

 هاییفناور فراگیر و شتابان رشد یژهوبه نقل، و حمل تکنولوژی پیشرفت طرف، یک از اقتصاد شدن

 را کانیمبین اطالعات از باالیی بسیار حجم دیجیتال تکنولوژی از یریگبهره کنار در اطالعات و ارتباطات

، دوم .است ساخته فراهم شد،می تصور میالدی 0۸01 دهۀ از قبل آنچه از تریینپا مراتب به هایینههز با

اشاره کرد که در آن  جهان مسطحبا عنوان  211۱توماس فریدمن در سال  یرگذارتأثباید به کتاب بسیار 

انگاره جهان  211۸تغییر شکل جغرافیایی( است. البته گزارش شدن )کند دنیا در حال مسطح ادعا می

پیرامون  و پیرامون نیمه مرکز، به «نظام جهانی» بندییهالو به نوعی قائل به  پذیردینممسطح فریدمن را 

 ناییزیرب یهابخش و نهادها نقش بر که آنجا گزارش تااین  متباین هستیم: یدگاهداست. از اینجا شاهد دو 
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 هجامع رفاه بهبود و ثروتمند به فقیر جغرافیایی مناطق از مردم حرکت فضایی، هایینابرابر کاهش در

 توسعه در نهادها کارکرد کندمی فرض زیرا ،گیردمی قرار جهانی بانک فکری غالب پارادایم در دارد یدتأک

 یحت و آسیا جنوب و شرق مرزِ بدون نوظهور برندگان به که آنجا در اما. هستند «خنثی مکان» ،یامنطقه

 لیلتح یتیکژئوپل و ژئواکونومیک زمینهپس در یک را نوظهور یهاقدرت گذار آشکارا دارد اشاره آفریقا

ل که دلی کندمی تبیین خود مسلط پارادایمی چارچوب از خارج در را کشورها این ترقی نظر این از و کرده

 تابعیت سال 0۲1 از بیش از بعد غرب، برابر در چین و آسیا شرق قبلیِ خوداتکاییِ موقعیت آن اعاده

 است.متعاقب آن  جهانیِ همگراییو  اقتصادی شدنپیرامونی و سیاسی
 هایمب که دارند یدتأک واقعیت این بر و دهندمی نشان را کلی سیرخط یک جملگی 2101 دهه یهاگزارش -۲

 و تکنولوژی تغییرات)توسعه  امیدهای و( غیره و اجتماعی تضادهای اقلیمی، تغییرات) توسعه مخاطرات و

 و ادلتع تا طلبندمی را جهانی هایحلراه و شده جهانی گسترۀ با موضوعاتی به تبدیل( دیجیتال انقالب

 خواهند نشان بیشتری وضوح با را فوق دیدگاه صحت بعدی هایبخش. برگرداند انسانی جامعه به را برابری

 این نوع و شده ارائه جدید دهه یک به ورود زمانی برهه در 2101 اقلیمی تغییر و توسعه گزارش .داد

 روزگاری در را جدید زندگی سبک یک ضرورت که بابت این از ،هستند هشداردهنده معموالً هاگزارش

 آن زمانی فاصله بابت از موضوع این به جهانی بانک ورود داشت اذعان باید البته. کنندمی گوشزد جدید

 چراکه بود؛ آورتعجب نهاد این یمیپارادا هاییتاولو بابت از اما دیرگام، نسبتاً کیوتو 0۸۸2 پیمان با

 را یارهس این در حیات تاروپود که اقلیمی شتابان تغییرات که است این صحیح البته و متداول استدالل

 یگرد المللیبین نهادهای و جهانی بانک همین قضا از که است توسعه از خاصی روش نتیجۀ خود گسلدمی

 توسعه از دیگری وجه بر 2101 گزارش بگذریم، که الطرفینجدلی مسائل این از. اندبوده آن مروج هاسال

 متفاوت و کنیم عمل هم با کنیم، عمل مسئوالنه اکنون ما اگر که است اصلی پیام این حاوی و کرده یدتأک

 رفع بر خود آخر فصل در روینا از. است پذیرامکان «اقلیمی -هوشمند» دنیای یک ایجاد کنیم، عمل

 حال در کشورهای گروه دو هر در اقلیمی هوشمند توسعه نهادیِ و سیاسی و سازمانی رفتاری، موانع

 شواهد دیجیتال انقالب منافع عنوان بانیز  2100 جهانی توسعه گزارش .دارد یدتأک پیشرفته و توسعه

 کاراییِ و ویژه ارزش اقتصادی، رشد بر هارسانه در دیجیتال انقالب و اینترنت بالقوه تأثیر مورد در را موجود

 از خانوارها و هاشرکت ها،دولت از برخی شدنِ مندبهره عوامل و کندمی گردآوری عمومی خدمات عرضۀ

. در ندکمی بررسی موارد سایر در را دیجیتال منافع محدودکننده موانع نیز و دیجیتال فضای و اینترنت

 کرده یعتسر را ندار و دارا کشورهای بین دیجیتال شکاف متعاقباً دیجیتال تحول که است آن مسئلهاینجا 
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 شورهایک با مقایسه در را بنیادین دگرگونی این از حاصل منافع آنها برخوردارِ اقشار و پیشرفته کشورهای و

 ایجاد برای گذارییاستس مستلزم دیجیتال اقتصاد که دارد یدتأک. بنابراین اندکرده درو توسعه حال در

 -0:یابدمی قوام عناصر این پیوندیهم و برقراری با و است عنصر سه بر مشتمل قوی آنالوگ زیرساخت

 دیجیتال هاییفناور از استفاده امکان و کندمی ایجاد را جوش و پرجنب تجاری سپهر یک که مقررات

 امکان دولتی کارمندان و کارآفرینان کارگران، به که هامهارت -2 کند؛می فراهم را نوآوری و رقابت برای

 توانمندسازی برای را اینترنت که نهادها -0 و کنند؛ استفاده دیجیتال دنیای یهافرصت از دهدمی

 .گیرندمی کاره ب شهروندان

به این مسئله پرداخته که چطور ماهیت کار منتجِ از پیشرفت تکنولوژی  210۸جهانی  گزارش توسعه -0

معاصر در حال تغییر است و در پاسخ به این پرسش یک چارچوب نظری ایجاد کرده و حول و حوش سه 

اتوماسیون و اینکه آینده مشاغل را دستخوش تحول اساسی بیش از این  -0موضوع سامان یافته است. 

کار  با نیروی هارباتپایه از پیشرفت تکنولوژیکی و اینکه هراس از جایگزینی ترس بی -2 کرد؛خواهد 

 را انیهمگ پایه درآمد غیرمنتظره بر یدتأک گسترده و اینکه بیکاری به واکنش -0مورد است؛ و انسانی بی

در ارتباط با هر یک از سه موضوع اتوماسیون، ترس از  210۸ یجهاناست. گزارش توسعه  داشته یپدر 

ای را مطرح کرده که به طور پارادایمی خارج از نگرانهآیندهو درآمد پایه همگانیْ موارد  تکنولوژی رباتیک

ها و تکنولوژی از دو خطای انسانی سنتی این نهاد بوده است. گزارش معتقد است ترس از ربات یهادغدغه

بر ما شناخته و معلوم نیست که آینده تغییر تکنولوژیکی چه خواهد  چراکهخطای شناختی،  شود:ناشی می

های جدیدی ایجاد خواهد شد، نیازهای آینده ما چه خواهند بگوییم چه شغل توانیمینمبود و بنابراین 

 -امر ناشناختهشناختی، زیرا ما در هیجانِ ترس از بود یا چه مواد خامی استفاده خواهند شد. خطای روان

فلزی با کارگر ساخته شده از گوشت و خون در  یهارباتدر این مورد، جایگزینی هراسناک و پرافسونِ 

 دارد که دنیای کارگرانِ رباتیک چیزی نیست یدتأکنیز بر این درس تاریخی  یتادرنهکف کارخانه هستیم. 

که اجرای آن در جهان کنونی اگر نگوییم  که منطقاً از آن بترسیم و به درآمد پایه همگانی روی بیاوریم

 های رفاه است.غیرممکن، بسیار پرچالش و در گرو تغییرات اساسی در فلسفه نظام
 هاییرهزنج آیا: پردازدیم مسئله سه به جهانی ارزش هاییرهزنج عنوان با 2121 جهانی توسعه گزارش -۱

 هاییرهزنج فرصت؟ یک یا هستند مانع یک درآمدکم کشورهای در توسعه به حصول برای جهانی ارزش

 هاییرهزنج آیا گذارند؟می یرتأث توسعه دستاوردهای و منافع توزیع و درآمد رشد بر چطور جهانی ارزش
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 ارزش زنجیره ابتدا هاپرسش این به پاسخ در فرصت؟ یا هستند مانع تجارت توسعه برای جهانی ارزش

 و هاپیشران مبنا این بر و کندیم تعریف کشورها بین تولید شدگیتکه و تقسیم عنوان به را جهانی

 طرح را آنها ظهور درباره مرجع یهاگزاره سپس و کندمی ترسیم را جهانی ارزش هایزنجیره پیامدهای

 عنوانبه جهانی ارزش زنجیره اینکه است؛ یکسان مرجع این گزارش یهاگزاره همه پیوند رشته کند.می

 د،باش مختلف کشورهای تولید متفاوت مراحل انجام مکان که قسمی به تولید سازماندهی برای روشی

 جهانی ارزش هایزنجیره ساخت همچنین. است شدنجهانی عصر در سازمانی نوآوری ینترمهم احتماالً

 یدتأک ۀواسطبه( 2) و دور یهامکان در تولید فرایندهای مؤثر کنترل در تکنولوژی قابلیت طریق از( 0)

 مامت ،جهانی ارزش هاییرهزنج با توجه به کارکردِ معنا، یک به .است شده میسر مالکیت حقوق بر جهانی

 بود این نژاپ و آمریکا بریتانیا، تجربۀ پیروِ توسعه، قدیمی دیدگاه است. کرده تغییر توسعه هایسرفصل

 صادرات سپس کردند، طی باال یاتعرفه حمایت ۀواسطبه را واردات جایگزینی مرحله کشورها ابتدا که

. دندش بیشتر افزوده ارزش با ترپیچیده تولیدات واردِ گامبهگام و دادند بسط را ساده ایِکارخانه تولیدات

 جنوبی، کره و داشت قرار 0۸۹1 و 0۸۲1 یهادهه در توسعه هایسیاست اکثر بنیادِ در که بود ایایده این

 دلیل به ،0۸۸1 دهه در. کردند دنبال را هاسیاست این که بودند کشورهایی از مثال بهترین ترکیه و برزیل

 نیافته توسعه کشورهای موفقیت برای آنچه دیگر امروزه. کردد تغییر شرایط شدن،جهانی دوم مرحله

 خودِ اقتصادی هایسیاست از استفاده با مقدر قبل از مراحل در گذار و پیشرفت دارد حیاتی اهمیت

ز مرک توسط شده سازماندهی جهانیِ ارزش هاییرهزنج از بخشی به شدن تبدیل بلکه نیست، کشورها

 کشورهای از بردارییکپ با تنها باالتر افزوده ارزش واجدِ مراحل به ارتقاء عالوه،هب. است( جهانی شمال)

 به شدنتبدیل با خود کشورها این شاهدیم چین تجربه در آنچه مانند بلکه ،شودینم انجام ثروتمندتر

 دارای و فقیر شدت به کشورهایی شدینم تصور ،0۸۸1 دهه اواخر تا. یابندمی ارتقاء تکنولوژیکی رهبران

 لطف به اام شوند؛ تبدیل تکنولوژیکی رهبران به نسل سه یا دو طی چین، و هند مانند روستایی اکثریت

 یدجد مسیری دارِطالیه آنها. شد تبدیل واقعیت به یاهارؤ این جهانی، ارزش هایزنجیره در آنها یابیمکان

 مرحله چندین از جهش و پیشرفته دنیای در داخلی اقتصاد ادغام آن مشخصۀ که هستند توسعه برای

 .رداختپبدان  دهه چند از بعد نیز جهانی بانک که شگرفچنان  یتواقع ؛است نهادی و تکنولوژیکی تحولِ

در سه دهه اخیر فراتر از قوه تصور است و حتی نهادهای پیشگام  خصوصهتوسعه ب جدیدِ و تجارب هاشتاب در روند

. هنوز صفحات (2جدول است )خود واداشته  مسلطهای انگارهآراء چندباره در  مانند بانک جهانی را به تجدیدنظرِ

در  یکشورها و ملل مختلف جهان گشوده نشده و معلوم نیست چه سرانجام در زیادی از داستان جذاب توسعه

 های اخیر چالشر دههد غربی قدر مسلم اینکه الگوی است. «توسعه» هرحمانآموزنده و بیتظار مسابقه رقابتیِ ان
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در حال اتفاق است، رویدادهایی که خواسته و ناخواسته، حتی  توسعه از غرب به شرق مکان ییرتغو بیشتری یافته 

های آنها معطوف ها و نوآوریچون بانک جهانی را به اقتصادهای نوظهور و جذابیت یمؤسساتبیش از این، نگاهِ 

 .خواهد کرد

 0۸۸0-2121دوره  :های توسعه جهانیگزارشبانک جهانی عطف به  مسلط هایانگارهتغییر در رویکردها و  
 جدید هایانگارهرویکردهای مسلط و پذیرش  تغییر در برهه زمانی

0۸۸۲-0۸۸1 
( از هند واست، اما تجربه متفاوت چین ) اقتصادی تثبیت و سازیخصوصی زدایی،مقررات مسلط اصالحات بازاری با عناصری چون پارادایم

 .افکندمیتردید را در آن  بذر، واشینگتناجماع  ایتوصیهاصالحات با عدول از 

0۸۸۸-0۸۸0 

 از دو موضع قبلی خود دور شد: تدریجبهبانک جهانی 

 ( دولت هر چه کمتر، بهتر0 

 .آیندبرمیریزان دولتی از عهده تخصیص منابع برنامهزیرا بهتر از  انداقتصادینفسه مشوق رشد ( بازارهای بدون قید و مانع، فی2

 ورود به هزاره سوم

(2110-2111) 

 اجتماعی موانع حذف و فقرا برابر در دولتی نهادهای بیشتر پذیریمسئولیت چون هاییایدهو توجه به  اصالحات بر عیارتمام تأکیداز  عبور( 0

 ندهفزای نابرابریِ و فقر دام از نفر هامیلیون رهایی دلیل بهچین و هند( از سوی بانک جهانی ) جنوب کشورهای بزرگِ دستاورد تحسین( 2

 جهانی

 211۸سال 

 سیاسیِ جهان -تصادیقشکل جغرافیای ا غیردر تبیین انگاره جهان مسطح فریدمن  پذیرش عدم( 0

 چین و سیاآ شرق قبلیِ خوداتکاییِ موقعیت اعادهبا توجه به  ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک زمینهپس در یک نوظهور هایقدرت گذار تبیینِ( 2

 متعاقب آن جهانیِ همگرایی و غرب برابر در

210۹-2101 

 دهند:می نشان را کلی سیرخط یک جملگی 2101 دهه هایگزارش

 به بدیلت( دیجیتال انقالب و تکنولوژی تغییرات) توسعه امیدهای و( غیره و اجتماعی تضادهای اقلیمی، تغییرات) توسعه مخاطرات و هابیم

 .برگرداند انسانی جامعه به را برابری و تعادل تا طلبندمی را جهانی هایحلراه و شده جهانی گسترۀ با موضوعاتی

210۸ 

 اینکه:ماهیت کار منتجِ از پیشرفت تکنولوژی معاصر در حال تغییر است و  دارد که تأکیدبانک جهانی در اینجا 

 حتمی است. ایحرفه هایدورهینده مشاغل به سمت مشاغل موقتی و آدر و تحول اساسی  اتوماسیون( 0

 .مورد استبا نیروی کار انسانی بی هارباتپایه از پیشرفت تکنولوژیکی و هراس از جایگزینی بی ترس( 2

2121 

 شده زیر صحه گذاشت: تأییدموضعِ  دو بربانک جهانی پس از سه دهه 

 .است شده میسر دور هایمکان در تولید فرایندهای مؤثر کنترل در تکنولوژی قابلیت طریق از جهانی ارزش هایزنجیره( 0

 دارِطالیه جهانی، ارزش هایزنجیره در یابیمکان لطف به چین، و هند مانند روستایی اکثریت دارای و فقیر کشورهایی ،0۸۸1 دهه از (2

 و تکنولوژیکی تحولِ مرحله چندین از جهش و پیشرفته دنیای در داخلی اقتصاد ادغام آن مشخصۀ که اندشده توسعه برای جدید مسیری

 .است نهادی

  : پردازش در تحقیق حاضر0۸۸1-2121 ، بانک جهانی،(WDRs) جهانیتوسعه  هایگزارشمنبع: 



گاه هب گزارش 9112-0202اهی توسعه جهانی ربرسی تجارب جدید رد توسعه با ن  
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