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  و توسعه 1جهاني شدن
  
  

  استيگليتز. جوزف اي :نويسنده
 پور حسين علي: مترجم

  
  
 

در شرايطي كـه حـدود   . رو است مسايلي است كه جهان امروز با آن روبهتوسعه يكي از مهمترين 
درصد از آنها بـا درآمـدي    50كنند و  درصد جمعيت جهان با درآمدي كمتر از يك دالر زندگي مي 20

در قـرن  . 2هاي بزرگي پيش روي توسـعه قـرار دارد   گذرانند، چالش كمتر از دو دالر در روز روزگار مي
                                                           

برد كـه تحـت مـديريت بانـك     را در اشاره به جرياني به كار مي) جهاني شدن( Globalization استيگليتز واژه. 1
  م. شود المللي هدايت مياي بينجهاني، صندوق بين المللي پول و ساير نهادهاي اقتصادي و توسعه

 دانشگاه تهران                              سياسي علوم رشته دكتري مقطع دانشجويhssnalipour@gmail.com 

  .تري در كتاب زير آمده استاند به شكل مبسوطبسياري از نكاتي كه در اين سخنراني بيان شده. 2
Joseph E. Stiglitz, Globalization and it’s Discontents (New York and London: W.W. Norton, 
2002) 

توسط آقاي حسن گلريز به فارسي ترجمه شده و نشـر نـي آن را    "جهاني شدن و مسايل آن": اين كتاب با عنوان[
  ].منتشر كرده است

  :هاي گردآوري شده درهمچنين نگاه كنيد به سخنراني
The Rebel Within: Joseph Stiglitz and the World Bank, ed. Ha-Joon Chang (London: Anthem 
Press, 2001).  

، هاي توسـعه جهـاني بانـك جهـاني    گزارش: اي در مورد توسعه، نگاه كنيد بههاي پايهبراي دستيابي به داده
  .شوندساليانه منتشر ميكه به صورت  اندازهاي اقتصاد جهانيچشمو  هاي اقتصاد جهانيشاخص
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بينـي   به عنوان مثال، پنجاه سال پيش، هيچ كسي پيش. سعه برخي كشورها بوديمگذشته، ما شاهد تو
هـم اكنـون   . كرد يا حتي انتظار نداشت كشورهاي شرق آسيا به اين حد از توسعه دست پيدا كنند نمي

چهل سـال پـيش در آمـد    . درآمدها در كشوري نظير كره جنوبي بيش از هشت برابر افزايش يافته اند
  .تقريباً برابر بود اما امروز در آمد سرانه كره هشت برابر هند است كرهسرانه هند و 

در . ناپـذير دانسـت   توان آن را الزاماً اجتنـاب  پذير است هر چند نمي دستيابي به توسعه قطعاً امكان
هايي از جهان، خصوصاً درآفريقا، پس از رهايي از اسـتعمار، همـواره سـير نزولـي طـي      واقع در بخش

معدود كشورهايي نظير كشـور كوچـك بوتسـوانا     در. البته استثناهايي هم وجود داشته اند .كرده است
شيوع ايدز بر موفقيت بوتسوانا سـايه   با اين همه،. رشد مداومي به خود ديده است اما اين موارد نادرند

  .انداخته است
بر اوايل دهه گذشته و بيني حاكم  اكنون خوش. اند تحوالت اخير در آمريكاي التين بسيار آموزنده

، رشـد نسـبتاً   1990در سالهاي آغازين دهه . از بين رفته استكامالً  در اين منطقه 1990اواسط دهه 
سـاالرانه و نيـز    در اين مدت، اصالحات مـردم . سريعي در اغلب كشورهاي آمريكاي التين اتفاق افتاد

، بـا شـروع بحـران    1995سـال  امـا در  . تغييرات چشمگيري در خط مشي اقتصادي به وقوع پيوسـت 
، كشـورهاي  1997در مكزيك و همچنين به موازات بحران اقتصاد جهاني در سال  1موسوم به تكويال

  . تر شدند اين منطقه، يكي پس از ديگري دچار كسادي، ركود و يا حتي شرايط وخيم
يكـاي التـين   اي كه در اغلـب كشـورهاي آمر   مسأله. ترين نمونه از اين دست، آرژانتين است تازه
هاي زيادي برانگيخته آن است كه آيا اصالحات موجبات عدم موفقيت آمريكاي التين را فراهم بحث

يكي هسـتند، چـرا    عامل آن بوده است؟ البته از جهتي، اين دو موضوع، در واقع،شدن  جهاني كرده يا
ن تجربيات را با دقـت  وقتي اي. رود برنامه اصالحات به شمار مي يكي از اجزاي اصليشدن  جهاني كه

در آمريكاي التـين را از منظـري    1990توانيم جنبش اصالحات اوايل دهه  بيشتري بررسي كنيم، مي
  .تازه ببينيم

فراتر از اندك جبران دهه  جيزيامروزه رشد سريع در آمريكاي التين در نيمه نخست اين دهه را 
ء مـديريت بحـران بـدهي توسـط صـندوق      دانيم كه آن دهه نيز خـود، پيامـد سـو    نمي 1980بار  زيان

                                                           
1. Tequila Crisis 



 145                                                                                                                      109دوفصلنامه برنامه و بودجه شماره 

 

، چيزي چنـدان فراتـر از   1990نه تنها رشد اوايل دهه . بود توسط 1980المللي پول در اوايل دهه  بين
 اين رشد، كشورهاي منطقه را در. جبران اندكي از مافات نبود، بلكه از پايداري الزم هم برخوردار نبود

تـرين   آرژانتـين، تـازه  . رويي با آنها را نداشـتند  دگي روبهمعرض چنان مخاطرات بزرگي قرار داد كه آما
 خورده اين روند، به مدت طوالني، نمونه بـارز نتيجـه اجـراي سياسـتهاي مشـترك صـندوق       شكست

پول رفيـق نيمـه   المللي  بين تجربه نشان داده است كه صندوق. پول و اجماع واشنگتن بودالمللي  بين
كند، امـا وقتـي كـه شـرايط نـاموافق       باشد، اين نهاد همراهي ميوقتي اوضاع بر وفق مراد . راه است

كارهاي شما نـاقص و  "باشد، همه نوع انتقادي را به كشورها وارد مي كند؛ انتقاداتي از اين دست كه 
  ".بحران نتيجه قصور خودتان است و سزاوار آن هستيد"؛ و يا اينكه "ناكافي بوده

  هاي اقتصادي مديريت نادرست بحران

ميليـارد دالر بـه    8پـول وام قابـل تـوجهي بـه مبلـغ      المللي  بين ، صندوق2001تابستان سال  در
هايشـان را درسـت هزينـه    گيرد تا كشورها متقاعد شوند پول كوشش فراواني صورت مي. آرژانتين داد

 1واقعـي در تالش بي ثمر براي حفظ نرخ غير ) ميليارد دالر 50تا  10بالغ بر (مبالغ به هدر رفته . كنند
اندك به نظـر   ،ارز در آرژانتين، برزيل يا روسيه در مقايسه با آنچه در كشورهاي شرق آسيا هزينه شده

كنـد امـا بـراي     ميليارد دالر وام اعطا مي 50با يك اشاره و به راحتي  پولالمللي  بين صندوق. رسدمي
ايـن   .دهـد  مـي  رد سرزنش قـرار ميليون دالر، كشور ها را مو 1صد هزار دالر يا   ناروا خرج كردن يك

بـراي يـك پنـي عاقـل اسـت و      "گويد  اندازد كه ميموضوع مرا به ياد يك ضرب المثل انگليسي مي
نمايانگر تازه ترين مورد ايـن قضـيه اسـت و آنچـه در آنجـا      صرفاً  آرژانتين. " 2براي يك پوند جاهل

  .اتفاق افتاده بسيار گويا و آموزنده است
تصور بر اين اسـت كـه   غالباً  .اصالح كنيم 3را به اين موارد بزرگ نجات ماليبايد زاويه نگاهمان 

امـا   .شـوند  مي ماليات دهندگان اياالت متحده، انگلستان و امثالهم هستند كه در اينگونه موارد مغبون
اين پول از جيـب ماليـات دهنـدگان    . شود باز پرداخت ميها  پول تقريباً هميشه اين .اين حقيقت ندارد

                                                           
1. overvalued 
2. Penny wise, Pound foolish سر كيسه را محكم گرفته و تهش را ول كرده(  ) 
3. Large Bailouts 
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بنـابر ايـن،   . قرار گرفته اند] هااين گونه سياست[تأثير  كه تحتشود  مي گيرنده پرداخت كشورهاي وام
ميليارد دالر بـه روسـيه وام داد و روز بعـد، ايـن      6پول، مبلغ المللي  بين صندوق 1998وقتي در سال 
ياالت متحده نبـود  اين پولِ صندوق يا ا ،در عمل ،هاي سوييس و قبرس سر در آوردندپولها از حساب

كه به هدر رفت بلكه اين خسارت متوجه ماليات دهندگان روسي است كه بايد اين پول را بازپرداخـت  
بخشندگي با . خوب باالخره، اين مبلغ كه يك هديه نيست و وامي است كه بايد بازپرداخت شود. كنند

  .پول ديگر كشورها آسان است
دولت كلينتون بود مـورد انتقـاد   ميزه را كه وجه مانتين آرژنجات مالي همواره  1اونيل/دولت بوش

اونيـل نيـز ماننـد دولـت     /با اين حال، خود دولت بـوش  .كه به اعتقاد من انتقاد بجايي بودداد  ميقرار 
هيأت (تعدادي از مديران اجرايي حداقل  .داشت همان كار را در مورد آرژانتين بيازمايد كلينتون تمايل
دانستند كه اين كار ثمري  مي) ها بايد به تصويب آنها برسدپول كه همه وامللي الم بين مديره صندوق
 ]اولمعـاون  [، 2، بـراي اسـتن فيشـر   ايـن وام دسـت كـم   ": يكي از آنها به من گفت. نخواهد داشت

ميليـارد   8يـك هديـه    -باشديك هديه خداحافظي  تواند مي] صندوق كه در شرف ترك صندوق بود
. نيز همـين نظـر را تأييـد كـرد    الاقل يكي ديگر از مديران اجرايي صندوق دها از سويي بع.  "دالري

پديده هزينه كردن بدون تدبير پول، با توجه به گرايش اقتصاددانان به عبرت از گذشـته مـورد انتقـاد    
هـا   در عين حال، كارشناسان و پژوهشگران سازمان. هايي بوده است تدبيري هميشگي آنها از چنين بي

خصوصاً وقتي كه هزينه ادامه  اقرار به اشتباه. كنند عنوان مي مالي موجب تشديد تعهداتده را اين پدي
  .دشوار است ،پيدا كردن يك مسير اشتباه بر دوش ديگران باشد

. بسيار پـايين اسـت   3نجات مالي طرحآشكار بود كه احتمال موفقيت كامالً  ،نيز حتي در آن زمان
بر اساس نرخ ارز رسمي اين بدهي  .باال برده شده بوداز ارزش واقعي خود  بيشارزش پزوي آرژانتين 

تـر   منطقـي  در شرايط .ماندند باقي مي) پايين(هاي بهره منطقي  نرخ اينكه، به شرط مديريت بودقابل 
بـاال بـود و بازارهـا بـا تشـخيص      كامالً  توليد ناخالص داخليبدهي به  نسبت ،ارزبودن نرخ ) تر پايين(
هـاي   بـر نـرخ   هـا  در بازپرداخت بدهيتأخير  احتمال باالي كاهش ارزش پول و) خود مبني بر درست(

                                                           
1. Bush/O’Neill administration 
2. Stan Fisher 
3. bailout 



 147                                                                                                                      109دوفصلنامه برنامه و بودجه شماره 

 

بـا  توانست  مي در شرايطي تنها] آرژانتين نجات مالي طرح[اين كار . بهره تاكيد داشتند 1يباالي جبران
پـولي  بـه دليـل ارتبـاط واحـد     در آن صورت، . موفقيت همراه باشد كه دالر اياالت متحده سقوط كند

كمي بيشـتر صـادرات   توانست  مي و اين كشورآمد  مي با دالر، ارزش پول رايج آرژانتين پايين آرژانتين
كارسـاز  در آن زمان كسي اميد به سقوط دالر داشته است اما حتي آن هم بعيد بود  شايد. داشته باشد

نجـات   طـرح در هر حـال، شكسـت   . جهاني آسيب ديده بود اقتصادچرا كه آرژانتين از آشفتگي  باشد
هـم شـده   بينـي   پيش بود وبيني  پيش قابل) مانند ساير جاها(پول در آرژانتين المللي  بين مالي صندوق

كـرد كـه در كشـورهاي    ) در آرژانتـين (همـان كـاري را    يميليارد دالر 8 وام ايندر همان حال، . بود
تبديل پذيري آزاد پزوي آرژانتين بـا دالر   تنها اندك مدتي توانستاين پول : مختلف انجام داده است

نـرخ ارزي كـه بعـد از    حـداقل   يا –بازار  تعادلبدين معنا كه  حفظ كند؛ را) يك به يك( بر پايه برابر
اعطـايي  بنابراين، وام . بيش از سه پزو در برابر يك دالر :بود تر پايينبه وضوح  -حاكم شدپزو سقوط 

ها فرصتي فـراهم آورد تـا پولهايشـان را از كشـور خـارج كننـد و بـه         از آرژانتيني بيشتري براي تعداد
اقتصـاد ايـن   [غربي فرصت داد تا قبل از فروپاشـي  هاي  بانك و ديگرهاي آمريكايي  بانك تعدادي از

سبب وخامت بيش از پـيش اوضـاع   آن كلي اما در مجموع پيامدهاي . ، طلبشان را پس بگيرند]كشور
در بازپرداخت بـدهي هـا، ديـون ايـن كشـور بـر مبنـاي دالر        تأخير  زيرا به موازاتشد آرژانتين  براي

  .افزايش مي يافت
در سراسر آمريكاي التين و بيشتر . رود ترين نمونه به شمار مي وخيمبدون شك وضعيت آرژانتين 

در . اسـت   دهو اصـالحات شكسـت خـور   شـدن   جهاني مناطق دنيا، ديدگاه غالب حاكي از آن است كه
گفتيد  مي شما راست. انجام داديمما  ،هر آنچه به ما گفتيد": كشورهايي نظير بوليوي مردم مي پرسند

بـه  ؛ پس در چه زمـاني  را تحمل كرديم رنجما درد و . همراه است رنجكه پيمودن اين مسير با درد و 
مردم كشورهاي درحـال توسـعه نـه تنهـا     . آنها همچنان منتظرند اما. "آن دست خواهيم يافت؟ منافع

اي را ناعادالنـه دسـتور كـار    دانند، بلكه آنها مي ناكارآمدهايي را كه بر آنها تحميل شده سياستچنين 
  .بينند نيز پيش روي خود مي

 اين كار .كردبا مواد مخدر شد و مزارع كوكائين را ريشه كن  درگير مبارزهبه عنوان مثال بوليوي 
                                                           

1. Compensatingly high interest rates 
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بـاالي خـود را در   هاي  تعرفه اما اياالت متحده. آن كشور را به نحو چشمگيري كاهش داددرآمدهاي 
بسيار محـدود  هم اكنون صادرات شكر بوليوي به اياالت متحده . كاهش ندادبوليوي  محصوالتبرابر 
اشد كه ايـن كشـور   پاداشي براي جبران كاري بتوانست  آمريكا مي دسترسي بيشتر به بازار. است شده

آنهـا تـالش   . شـان شـد  نصـيب  نـاچيزي را تحمل كردند، اما دسـتاورد   رنجآنها درد و . انجام داده بود
عنوان بازارهاي آزاد موعظه  خود تحتپايبندي به آنچه  حداقل در راستاي(آمريكا  از سوي را چنداني

  .شاهد نبودند) آمريكاگي مواد مخدر به نمايند باكند يا براي جبران ورودشان به مبارزه  مي
، 1990رشد دهه  .دهد مي را نشان مشابهييوس كننده أتصوير مكل منطقه در  آمارهاي بلندمدت

نخستين دهه تمام عيار اصالحات، فقط انـدكي بيشـتر از نصـف رشـد دوره هـاي پـيش از       به عنوان 
 درصـد بيشـتر   3ميـزان  به  1990در دهه نرخ بيكاري، . است 1970و  1960اصالحات در دهه هاي 

پـس جـاي تعجـب نيسـت كـه       .شـد  بيشتر) معيار دو دالر در روز مبنايبر ( جمعيت فقير شمارشد و 
به بحث زنده و پر مجادله اي در آمريكاي التين تبـديل شـده   شدن  جهاني اصالحات وتأثير  موضوع
  . است

  بهره ببريم  شدن جهانيبياموزيم چگونه از 

كاهش هزينه هاي ارتباطات، حمل و نقـل، و زدودن موانـع   . بسيار ساده استشدن  جهاني معناي
 .بيشـتر اقتصـادهاي جهـان شـده اسـت      يكپـارچگي ساختگي در برابر كاالها و عوامل توليد منجر به 

 .دارد -و تاحدودي انسـانها  -سرمايه و دانش جايي جابهبر  داللتكاال و خدمات عالوه بر شدن  جهاني
  . ها مستلزم ادغام بازارهاست بلكه مستلزم ظهور يك جامعه مدني جهاني هم هستنه تنشدن  جهاني

حضـور مـؤثري در   ترين كشورهاي دنيـا،   كنم اين است كه موفقاي كه من دنبال مي فرض كلي
اند اما آنگونه كه خودشان خواسته و تعيين بهره گرفتهشدن  جهاني آنها از .اندشدن داشته فرايند جهاني

 موفق ترين كشورهاي دنيا كه امروزه در شـرق آسـيا هسـتند، رشـدي مبتنـي بـر صـادرات        . اند كرده
و نه  -اما اين رشد بر اساس آزادسازي تدريجي تجاري. بوده استشدن  جهاني اند كه وابسته بهداشته

بازارهـاي   ،هاي پرمخاطره اوليهدر سالدست كم آنها . محقق شده است -آزادسازي بازارهاي سرمايه
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 هـايي كـه توسـط صـندوق     بسياري از آموزه. نگشودند  1سرمايهبازي  سفته هاي ود را به روي جريانخ
بـه عنـوان مثـال، صـندوق مـدعي بـود كـه        . اند بوده نادرست و غيرمولدپول ترويج يافته، المللي  بين

 ايـن . بازار سـرمايه نخواهنـد توانسـت سـرمايه خـارجي جـذب كننـد        آزادسازيكشورها جز از طريق 
بازارهـاي  موفق ترين كشور در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ميـان  . بود نادرستاي  آموزه

چين است و اين كشور  رود، به شمار مي اكنون دومين كشور دنيا در اين زمينه نوظهور كه احتماالً هم
آزادسـازي در   .نگشـوده اسـت    سـرمايه  بازي مدت سفته كوتاههاي   نبازار سرمايه خود را به روي جريا

 كـرده تعيـين   راسرعت وآهنگ اين آزادسازي خود اين كشور اما است وقوع پيوسته ه به تدريج ب چين
هايي كه ساير كشورهاي شرق آسيا در اثر آزادسازي تحت نفـوذ   اين كشور از مصيبت ،در نتيجه. است

دچـار شـدند مصـون مانـده      بدانآمريكا  اياالت متحدهداري  خزانه پول والمللي  بين صندوق) يا فشار(
  .است

نه تنها شامل دسترسي به بازارها بلكـه   ،در شرق آسيا در بر داشتهشدن  جهاني فوايدي كه تجربه
آنچه كشورهاي كمتر توسـعه يافتـه را از توسـعه    . هم بوده استبيشتر به دانش  در برگيرنده دستيابي

منـدي از دانـش هـم    بلكه تفاوت در بهـره  شود، محدود نميكمبود سرمايه به كند صرفاً  مي يافته جدا
هاي مهم جهاني شدن، كاهش فاصـله كشـورها   يكي از جنبه. در اين زمينه دارداي  كننده تعيين نقش

كـره ايـن    ماننـد ، نه تنها براي كشوري كاهش شكاف علمي. مندي از دانش بوده استدر زمينه بهره
ـ فرصت را فراهم آورده تا خودروها و تراشه هـايي   پيشـرفته  كشـورهاي   ل رقابـت بـا محصـوالت   قاب

بـه  در سراسر جهـان  و افزايش طول عمر را  بهداشت و سالمتبهبود وضعيت  صنعتي توليد كند بلكه
  .دنبال داشته است

گيـري   شـكل  به عنوان مثال، يكي از آنهـا : جهاني شدن از ابعاد مثبت ديگري هم برخوردار است
 و 2"پيمان معـادن زيرزمينـي  "موجب انعقاد  2002سال  اي مدني در سطح جهاني است كه در جامعه
جنـبش جـوبيلي در كـاهش بـدهي برخـي از بـدهكارترين       . گرديـد  3"جنـبش جـوبيلي  "گيري  شكل

بانك اين هايي كه من در بانك جهاني حضور داشتم، در سال. كشورهاي فقير توفيقاتي به دست آورد
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صالحيت كشـورها  تأييد  اماكرد  مي بدهكار دنبال بسياراي براي كاهش بدهي كشورهاي فقير  برنامه
منطقـي بـود كـه بـه     . بـود پـول  المللـي   بـين  صندوق بر عهدهبرنامه اين براي برخورداري از مزاياي 

دهنـد   مـي  هـدر بـه  آن را صرفاً  وكنند  نمي اي استفاده كشورهايي كه از اين پول براي اهداف توسعه
هـيچ  عمـالً   شـده بـود كـه    گيرانه در نظر گرفته سختآنقدر اما شرايط تعيين شده . كمكي داده نشود

و در طول سه سال فقط سه كشور موفق بـه در يافـت كمـك     كندتأمين  آنها راتوانست  نمي كشوري
در اثر فشارهايي كه جامعه مدني جهاني به واسطه جنبش جوبيلي وارد ساخت، بيش از بيسـت  . شدند

كـه عملكـرد    نبـود  اين اتفاق بدان معنـا . مند شوندبهره توانستند از كمك 2000كشور در طول سال 
بلكه بيشتر نتيجه آشكار شدن ايـن اشـتباه   . كشورها به طور ناگهاني در سراسر جهان بهتر شده است

فشـارهاي جامعـه مـدني    . شده بودنـد گيرانه تعيين  سخت مالي بسياربود كه معيارهاي اعطاي كمك 
تري در ايـن مـورد    همين عامل بود كه ديدگاه منطقيتأثير  تحتو  كرداين معيارها را تعديل  جهاني
  .شداتخاذ 

به گونه اي استفاده نشده تـا موجبـات بهبـود    شدن  جهاني البته در بسياري از بخشهاي جهان، از
در واقع شرايط در اين كشورها از بيرون بر آنها تحميـل شـده   . وضعيت رفاهي كشورها را فراهم آورد

سـاالري،   مـردم  تربيشضعف  بيشتر، 1امري نيز فقر بيشتر، ناامني بيشتر، بي صداييپيامد چنين . است
كه در موارد بسياري با خشونت زيـادي نيـز همـراه     بيشتر و انسجام اجتماعي ضعيف تر بودهثباتي  بي

  .استشده 
رفتم و صبحانه مهمان  -2هاي آند سرخپوستان واقع در ارتفاعات كوهي سال گذشته من به روستا

تغييـرات نـرخ ارز بـر    تـأثير   بحثي كه ما داشتيم حاكي از آگاهي دقيـق آنهـا از  . دهدار آن روستا بودم
صرفاً  بودم، نهشده من بسيار شگفت زده . كشيده شد تحوالت يوروبه سپس صحبت ما اقتصاد بود و 

كـامالً   3مالي ايمزتواژگان روزنامه بلكه به اين دليل كه آنها با  "جهاني شدن" به دليل آگاهي آنها از
گفتگـو بـا    .مالقـاتي داشـتم   جاعصر همان روز به روستاي ديگري رفتم و با دهدار آن. آشنايي داشتند

هاي نئوليبرال را برايم تشريح  ثيرات نامطلوب آموزهأاو ت. سبب شگفتي بيشتر من شد روستادهدار اين 
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سـاالرانه   به تضعيف فرايندهاي مردمپول منجر المللي  بين هاي صندوق شرط كرد و اينكه چگونه پيش
رهيافـت بـديل   يـك   سنتي سرخپوستان را بـه عنـوان   ساالرانه مشاركت مردم ،او در ادامه. است شده

او بـا وضـوح تمـام بـه     . ستا تربراي نيل به توسعه مناسبو معتقد بود اين نوع مشاركت مطرح كرد 
فراهم سازمان تجارت جهاني شرايطي را  1994تشريح اين مسأله پرداخت كه چگونه موافقتنامه سال 

 حقـوق تجـاري  المللـي   بين هايشركت به ويژهشود؛ و  انجام مي 1كه تحت آن سرقت زيستي ساخته
كنند و استفاده از آنها را بـراي اهـالي روسـتاها دشـوار      برداري از داروهاي سنتي را از آن خود مي بهره
هاي او بـه  را بررسي كنم اما آنچه آشكارا در صحبتمن موفق نشدم تا صحت ادعاهاي او . سازند مي

در سازمان تجـارت جهـاني    هايو تحولشدن  جهاني موضوعمردم جهان  اين بود كهخورد، چشم مي
  .كنند در ژنو را احساس مي

 .دهـد  مـي  قـرار تـأثير   اي واقعي است كه زندگي مردم سراسـر دنيـا را تحـت   جهاني شدن پديده
در واقـع   پوسـتان سرخسازد كه اعتراضات موجود در اين روستاهاي وشن ميهمچنين اين حقيقت را ر

نيست چرا كه اين پديده فرصتي برايشان فراهم آورده تا بتوانند برخي از كاالهاي شدن  جهاني متوجه
وضـعيت دسترسـي   . خود را در سراسر دنيا به فروش برسانند و به يمن آن درآمدشان را افزايش دهند

در . اسـت شـدن   جهاني اعتراض آنها متوجه شيوه مديريت. شت را نيز بهبود بخشيده استآنها به بهدا
 بـه ويـژه  كشـورهاي درحـال توسـعه و     در راستاي منافعشدن  جهاني مديريتنحوه ، بسياري از موارد

  .مردم فقير آن كشورها نبوده است

  جهاني دولتبدون  2حكمراني جهاني

جهـاني   دولـت كه فاقـد  ايم  بوده ظامي از حكمراني جهانينشاهد در خالل پنجاه سال گذشته ما 
و ديگـر  آمريكـا   سـال گذشـته در ايـاالت متحـده     150مايلم اين وضعيت را بـا آنچـه در   . بوده است

هـاي  فراينـدهاي مشـابهي، هزينـه   تأثير  در آن زمان نيز تحت. كنمكشورهاي غربي رخ داده مقايسه 
امـا در آن هنگـام،   . اقتصادهاي ملي شكل گرفتنـد  ،نتيجهحمل و نقل و ارتباطات كاهش يافت و در 
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بـه  . كردنـد ملي اداره آن فرايندها را در دست داشتند و بر عملكرد درست آنها نظـارت مـي   هاي  دولت
گيري اقتصـاد نيرومنـد ملـي    عنوان مثال در اياالت متحده، نخستين نظام مقررات بانكي، كه درشكل

هاي صنعتي نيز در قالـب حمايـت از   سياست. به تصويب رسيد 1863اهميت فراواني داشت، در سال 
در اوايـل  ) بخش مسلط اقتصـاد بـود   ،كه در آن زمان( در بخش كشاورزي ترويجتحقيقات و خدمات 

نقش قابل توجهي در گسترش شبكه تلگراف ايفا  نيز دولتحتي قبل از آن . به اجرا درآمد 1860دهه 
نخستين  هاي كشيدن هزينه. در گسترش اينترنت داشته است تازگيبه ، درست همانند نقشي كه كرد

 دولـت ساخت، توسط  ميبه هم مرتبط  1842بالتيمور و واشنگتن را در سال دو شهر خط تلگرافي كه 
شكل بخشيدن به اقتصاد، كمك به عرصه  حضور پررنگ دولت در ،بنابراين. شدتأمين  اياالت متحده

  .تاريخ دور و درازي دارد
ساالرانه وجود نداشته تا به مـوازات   مردم حكمرانيجهاني و در قالب  سطحچنان ساختاري، در  اما

 پـس از ايـن،  همانگونـه كـه   . كندوقوع فرايند جهاني شدن، در شكل دادن و هدايت آن ايفاي نقش 
 اميـدوارم  تنهـا  ،در حال حاضـر . جهاني مشكالت بسيار بزرگي دارد حكمرانياشاره خواهم كرد، نظام 

 عوامـل بيرونـي  ، اهميت يافتن روزافزون يبتوانم نشان بدهم كه يكي از پيامدهاي چنين جهاني شدن
توجـه   هـم اكنـون   مطلـب برخي از مهمترين مصاديق اين . و كاالهاي عمومي جهاني است 1جهاني

 ساير كشـورها را نيـز تحـت    به سادگييك كشور ي آلودگي هوا. است كردهبسياري را به خود جلب 
دهد و انتشـار زيـاد ايـن    قرار ميتأثير  اي، جو زمين را تحتانتشار گازهاي گلخانه .دهد مي قرار تأثير

گازها توسط اياالت متحده و ساير كشورهاي توسعه يافته، همه كشورهاي جهان، ازجمله كشـورهاي  
ساير كشـورها  تواند افتد ميتروريسمي كه در يك كشور اتفاق مي. سازدكمتر توسعه يافته را متاثر مي

بـه آن سـوي مرزهـا     تواند ميدر يك كشور  هاي واگير شيوع بيماري. خود قرار دهدتأثير  را نيز تحت
هـاي بسـياري وجـود    بنابراين زمينه. مرزهاي سياسي معنايي ندارد ،ها سرايت كند و براي اين بيماري

سـاالرانه   سياسـي مـردم   هاياردارند كه ما در آنها به اقدام جمعي جهاني نياز داريم، امـا فاقـد سـاخت   
ـ    . از عهده اين كار برآييممناسبي هستيم كه در چارچوب آن بتوانيم  ه نياز به اقـدام جمعـي جهـاني، ب

  .ويژه در زمينه توسعه از اهميت بسزايي برخوردار است
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  كار ناعادالنه جهانيدستور

و ديگـر قواعـد    تنظـيم قواعـد تجـاري   موجـب  ساالرانه در سطح جهـاني،   نبود ساختارهاي مردم
تـأمين   شـوند، بيشـتر بـه    سياستهايي كه بر اساس اين قواعد ناعادالنه اتخاذ مي. است شدهناعادالنه 

تـر   منافع كشورهاي در حال توسعه يا بـه طـور كلـي   گرايش دارند تا منافع شركتها و جريانهاي مالي 
مـورد   از جملـه در نعتي، عدم تطابق ميان گفتار و عمل كشورهاي پيشـرفته صـ  . منافع اقتصاد جهاني
كه كشورهاي در حال توسعه آنهـا  شود  مي باعث، زنند سنگ آنها را بر سينه مي قواعدي كه آنها قوياً

اجازه دهيـد بـا   . را از بين مي بردشدن  جهاني را به رياكاري متهم كنند و اين امر اعتماد به كل فرايند
  .كمك چند مثال اين مطلب را توضيح بدهم

توان گفت آخرين دور مذاكرات تجاري، يعني دور اروگوئه كـه در   واعد ناعادالنه ميدر خصوص ق
در واقـع   ،به عنوان يك دستاورد بزرگ مورد استقبال و توجه قرارگرفـت  و به پايان رسيد 1994سال 

در آن زمـان، مـن در شـوراي مشـاوران     . اياالت متحده و اكثر كشورهاي غربي بود در راستاي منافع
 بـر اشـتغال و درآمـد در    مـذاكرات ثيرات مثبتي كه اين أمشغول بودم و دولت كلينتون به ت 1اقتصادي
آن را بر كشورهاي جنوب تأثير  ما در بانك جهانيدر همان هنگام، اما . كرد داشت مباهات ميآمريكا 
كـه   مبه اين نتيجه رسيديآفريقا، يعني فقيرترين كشورهاي جهان، مورد بررسي قرارداديم، و  صحراي

كشـورهاي  . خواهـد داشـت  عوامل تجاري، حـدود دو درصـد كـاهش    تأثير  درآمد اين كشورها، تحت
توسعه يافته اصرار داشتند كه كشورهاي كمتر توسعه يافتـه بازارهايشـان را بـه روي كاالهـاي آنهـا      
بگشايند و يارانه ها را حذف كنند، اما كشورهاي توسعه يافته، موانع تجاري خود را در برابر منسوجات 

ادامـه  خود اي كشاورزي و كاالهاي كشاورزي همچنان حفظ كردند و به اختصاص يارانه براي كااله
. شـوند  جهان درحال توسـعه محسـوب مـي    همين كاالها به منزله مزيت نسبي حال آنكه دقيقاً ؛دادند

موجـب   براي نمونه، يارانه پنبه در اياالت متحده، كه از ارزش كاالي توليـد شـده هـم بيشـتر اسـت،     
همـين يارانـه بـه    مـي آورد و   آن را پـايين المللـي   بين و در نتيجه قيمتشود  مي افزايش عرضه پنبه

ضـرر و زيـان   شـود و   مـي درصد  2تا  1سبب كاهش درآمد كشورهاي جنوب صحرا به ميزان  تنهايي
  .استآمريكا  ناشي از آن بسيار بيشتر از حجم كمكهاي خارجي
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نفـاق و دورويـي كشـورهاي    كنـد،   مـي  موضوعي كه نارضايتي ناشي از اين بي عدالتي را تشديد
 هـاي كشـاورزي و اعمـال    توان بـه بـاال بـردن يارانـه     آن مي هاي اخير نمونهت كه از توسعه يافته اس

اياالت متحده اعمال ايـن تعرفـه هـا را تحـت عنـوان      . كردفوالد در اياالت متحده اشاره هاي  تعرفه
دليـل ايـن    خواست بداند آيـا واقعـاً   با وجودي كه همه دنيا مي. دانست حق خود مي 1"اقدام حفاظتي"

آن خـورد و   بـه چشـم مـي   تري در اين مسأله  ، نكته اساسييا خير همان بوده است آمريكا صرفاً اقدام
، اقتصادي نكته اين كه اگر اياالت متحده به عنوان ثروتمندترين كشور دنيا كه حتي در بحبوحه ركود

شود كـه  مناسبي هم برخوردار است، مدعي  امنيتيدرصد است و از تور  6نرخ بيكاري در آن كمتر از 
شان را از دسـت بدهنـد، نيـاز بـه اعمـال      كه ممكن است شغل اندكيبراي حمايت از كارگران نسبتاً 

كه نرخ بيكاري در آنها باالسـت،   بايد بكنندچه  بارهكشورهاي درحال توسعه در اين پس تعرفه دارد، 
تن مشاغل فراواني در آنها ممكن است به از دست رفتجاري هستند، و آزادسازي  امنيتيتورهاي  فاقد

  .كنندهايي اعمال بينجامد؟ بدون شك آنها نيز بايد بتوانند براي حمايت از كارگرانشان تعرفه
آزادسازي تجاري  تعميمدستاوردهاي دور اروگوئه  ترين اين است كه يكي از بزرگ بعدي موضوع
اما خدماتي كه در دستور كار قرار گرفتند خدمات مالي و فناوري اطالعات . هاي خدماتي بودبه بخش

كه مزيت نسبي اياالت متحـده، انگلسـتان و سـاير كشـورهاي صـنعتي پيشـرفته محسـوب         –بودند 
ايـن  . گونه هاي ديگر خدمات نظير خدمات دريايي، و خدمات ساختماني وارد دسـتور نشـدند  . شود مي

دسـتوركار   در اينجا نيز بـار ديگـر،  . هستندراي برخي كشورهاي درحال توسعه حايز اهميت ها ببخش
  .شده بودناعادالنه تنظيم كامالً  آزادسازي تجاري به شيوه اي

 نقـش مهمـي در تعيـين دسـتور كـار مـذاكرات اقتصـادي        2هاي ديگر نيز منافع خاصدر عرصه
هر . آشكار استكامالً  در مورد حقوق مالكيت فكري ضوعاين مو ،به عنوان مثال. اندداشتهالمللي  بين

بـيش از   .دهد مي قرارتأييد  انسان عاقلي اهميت مالكيت فكري را به عنوان انگيزه تالش فكري مورد
 براي ترغيب 3تأليفحق ثبت اختراع و حق تأييد  سال پيش، قانون اساسي اياالت متحده، ضمن 200

از سـوي  . كـرد آنها را به عنوان جزئي از وظايف دولت فدرال تعيـين  ابتكاري و اختراعي، هاي  فعاليت
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كه قانون حقوق مالكيت فكري، قانوني طبيعي نيست، اين قانون به دست بشر پذيريم  مي ديگر ما نيز
در زمـاني كـه مـذاكرات    . كندبرقرار كننده  مصرف وتوليدكننده  ساخته شده و بايد تعادلي ميان منافع

در كـاخ   1، شوراي مشاوران اقتصادي و دفتر سياستگذاري علم و فنـاوري بوده پايان دور اروگوئه رو ب
نماينـدگي تجـاري ايـاالت    هيـأت  ي كه چارچوب حقوق مالكيت فكري پيشنهاد سفيد، اصرار داشتند

تجـاري حقـوق    هاي جنبه( TRIPSدر خالل بحثهاي  1994و  1993متحده در مذاكرات ژنو در سال 
براي مثال، . آن نگران بوديم هاي  اي جنبه پاره بارهما در . نامناسب و ناعادالنه است، )2مالكيت فكري

ما نگران بوديم كه با اين چارچوب حقوق مالكيت فكري، كشورهاي فقير درحال توسعه قادر به تهيـه  
امضـاي  . منجر خواهـد شـد  اين كشورها  به مرگ بيمارانر نتيجه كه دنخواهند بود  3حياتي داروهاي

. نين قراردادي در واقع به معناي صدور حكم مرگ آنهايي بود كه قادر به تهيه ايـن داروهـا نبودنـد   چ
فكـري   مالكيـت  نظـام از آنجايي كه دانش مهمترين ماده اوليه پـژوهش اسـت، يـك     ،عالوه بر اين

 هـاي  آورينـو  تبلـور آهنگ  ،هاي اوليه انجام پژوهش را باال برده و در نتيجه هزينه تواند ميمتوازن، نا
امـا آنچـه در نهايـت بـه تصـويب رسـيد، بازتـاب دهنـده نقطـه نظـرات دفتـر            . سـازد  فكري را كند

آنها نقطه نظرات شركتهاي دارويـي و  . سياستگذاري علم و فناوري يا شوراي مشاوران اقتصادي نبود
يـت فكـري   هايي را برگرفتند كه معتقد بودند هر چه محافظت از مالكداروسازي و منافع ديگر شركت

  .برقراري توازن به هيچ وجه مورد نظر و توجه آنها نبود. بيشتر باشد بهتر است
 4ادواريهاي مالي ضد عدم تقارن ميان كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه در مسأله سياست

به تمام معنا در همه كشورهاي توسعه يافته حي و حاضر است، اما با  5اقتصاد كينزي. نيز آشكار است
   شـود  مـي  بـه آنهـا گفتـه   كننـد   مـي  وجود اينكه كشورهاي در حال توسعه با ركود دست و پنجه نـرم 

ايـن  . اين همان داروي شگفت انگيزي بود كه بـراي آرژانتـين تجـويز شـد    . ها را كاهش دهندهزينه
 پول به آن كشور دستور داد هزينه هـا را كـاهش دهـد،   المللي  بين كشور دچار كسري بود اما صندوق

 -نظريه هاي علم اقتصاد بيني  پيش درست مطابق با -آنها اين دستور را به اجرا گذاشتند و در نتيجه 
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درصـد اجـراي    15آرژانتين بـا نـرخ بيكـاري آزار دهنـده     . توليد ناخالص داخلي كاهش بيشتري يافت
ي آشـكار در  بيكـار ، هـا پول را شروع كرد و در اثر اجراي اين سياستالمللي  بين هاي صندوقسياست

بـه وجـود    درصد بيكاري پنهان نيـز در آن كشـور   15تا  10درصد رسيد، ضمن آنكه  20آن كشور به 
  .در وقوع آنها بودتأخير  نكته شگفتي آور در مورد آرژانتين، وقوع شورش ها و نا آرامي نبود بلكه. آمد

هـاي ضـد   خـاذ سياسـت  چرا بايد براي شمال ات"اين است كه  اند بارها از من پرسيدهكه  پرسشي
و همـين   "باشـد؟  1ر تجـاري ادوا سازگار باهايي سياست اجرايي تجويز شود اما جنوب ملزم به دوارا

هاي اقتصادي ديگر نيز بـه  در مورد انواع سياست] تبعيض ميان كشورهاي شمال و جنوب[اصل كلي 
هـاي  بـه برنامـه   در شمال مشغول بحث جدي در مورد ماهيـت اصـالحات مربـوط   . شود كار برده مي
نقش حكومت و نيز نقش بخش خصوصـي در تـدارك حمايـت از جمعيـت كهنسـالمان      ، بازنشستگي

. اجتماعي راه حل مناسـبي نيسـت  سازي تأمين  خصوصي ديدگاه غالب در اينجا اين است كه. هستيم
مسـايل  اينهـا  . كنندرا در سراسر جهان ترويج ميسازي  المللي، خصوصي بين هايدرحالي كه سازمان
اهل فن ممكن است در مورد آنها توافق نداشته و يكسان نينديشند اما الزم اسـت   غامضي هستند كه

در بسياري . صورت گيردمؤثري  ساالرانه عملي مربوط به آنها بحث و تبادل نظر مردم در مورد راهكار
  .اي پيش روي آنها قرار نداردچنين گزينهكنند  مي كشورها احساس، از موارد

  سرمايهر آزادسازي بازارهاي خط

 و هـم صـندوق  داري آمريكـا   خزانـه  كـه هـم مـورد حمايـت     -مساله آزادسازي بازارهاي مـالي  
ايـن  . اسـت  نظـام حكمرانـي موجـود    نمونه بسيار خوبي براي بررسي اشتباهات -پول بود المللي  بين

تصادي مشـغول بـودم،   يعني همان زماني كه من در شوراي مشاوران اق، 1993در اوايل سال موضوع 
امـا از  . و مالي خود به اجرا گذاشـته بـود   سرمايهبراي آزادسازي بازارهاي هايي  برنامه كره. مطرح شد

شوراي مشاوران اقتصـادي هشـدار داد كـه شـواهد     . سرعت آن بسيار كند بودداري آمريكا  خزانه نظر
ادسازي سريع بـازار مـالي در   اقتصادي در صورت آزثباتي  بي محكمي حاكي از وجود خطر جدي بروز

غالب شد و سه سال بعد از اجراي سياست آزادسازي، داري  خزانه در نهايت نظر. اين كشور وجود دارد
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  .كرده بوديم، كره دچار بحران شدبيني  پيش همانگونه كه ما
 ايـن اسـت كـه جريـان آزاد سـرمايه      سرمايهيكي از براهين ارايه شده در دفاع از آزادسازي بازار 

جالـب اسـت بـدانيم كـه ايـن      . دهد را ارتقاء ميو رشد اقتصادي  بهبود بخشيدهكارآمدي اقتصادي را 
شد كه شواهد بسيار اندكي مبني بر افزايش رشد اقتصادي در اثـر جريـان آزاد    ديدگاه زماني دنبال مي

از شواهد در آن زمان وجود داشت كـه   انبوهيو درواقع ) و امروز نيز چنان است(سرمايه وجود داشت 
شـود و حـوادث روي داده از آن هنگـام بـه بعـد، مهـر        مياقتصادي ثباتي  بي اين امر موجب افزايش
  . تأييدي بر اين مدعا بود

 سـاختار انظبـاطي   سـرمايه اين اسـت كـه بازارهـاي    شود  مي استدالل ديگري كه معموال مطرح
 در. شـود  محسـوب مـي  انضـباط   ي بـراي ايجـاد  نيز ابزار ساالري مردمالبته . ايجاد مي كنند محكمي

عرصـه انتخابـات را واگـذار    كننـد   نمـي  فرض بر آن است كه دولتهايي كه خوب عمـل ساالري  مردم
 سـاختار انتظـام بخـش   به لزوم يك و  ردساالري اعتقاد ندا مردمكاركرد  اما اگر كسي به. خواهند كرد

اي  شخصـاً عالقـه  من . دقت كندبسيار  ساختار انتظام بخشانتخاب اين در ، بايد معتقد است 1يديگر
ساختار انتظـام  كه وجود يك احساس مي كنيد و  ندارم، اما اگر شما داريد ساختارهاي انتظام بخشبه 

نباشـد و نظمـي    2ثبـات بي خودرا برگزينيد كه  يساختار انتظام بخشبهتر است  ضروري است، بخش
را   تواننـد نظـم مسـتحكم و بـا ثبـاتي      نمي سرمايه، بازارهاي بايد گفت از اين نظر. صحيح برقرار كند

بازارهـاي  ثبـاتي   بـي  .ثباتند و اغلب به دنبال منافع كوتاه مدت هستندبي سرمايهبازارهاي . ايجاد كنند
عالوه بر ايـن، سـرمايه كوتـاه    . استزارها اين با مميزهكه وجه يابد  نمود ميآنها  3در فرّاريت سرمايه
، آنچه الزمه رشـد بلندمـدت اسـت   توجه دارد و عنايتي به كوتاه زمان كسب درآمد در مدت به مدت، 
تصور كنيـد بجـاي جريـان    . آمد چه پيش مي ،چنانچه نظم ديگري وجود داشت ،در نظر بگيريد. ندارد

ما اينجـا را  ": داشته باشد و اين كارگران ماهر بگويندآزاد سرمايه، جرياني آزاد از كارگران ماهر وجود 
بايـد مجـاب بـه    دولتهـا  ] در اين شـرايط [ ".يدرا فراهم كن شرايط دلخواه مااينكه  مگركنيم  ترك مي
چنـين نظمـي بـا آنچـه      يقينـاً . شـوند و كيفيت آموزش در مدارس دولتـي  محيط كار شرايط توجه به 
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  .بسيار متفاوت خواهد بود كنند، يايجاد مكوتاه مدت  سرمايهبازارهاي 
اي كه به واسطه داشتن بازارهاي سرمايه، از طريق ارائه خدمات مربـوط بـه    عالوه بر اين، هزينه

 آميز در رفتار احتياط ،به وضوح ،اين مطلب .شود، هنگفت است ايجاد نظم، بر اقتصاد كشور تحميل مي
اگـر بنگـاهي در   . خـورد  به چشم ميالمللي  بين سرمايهبا بازارهاي برخورد  هايي از دولت هنگام بخش

شـود  هـاي آمريكـايي    بانـك  ميليون دالري از 100يك كشور در حال توسعه، مجبور به گرفتن وامي 
 گيرنـده  ي وامكـه كشـورها  كنـد   مـي  ايجـاب سياست احتياطي . درصد سود بپردازد 20تا  18بايد بين 

بنابراين، در مثال ما كشور مورد نظـر  . خارجي داشته باشند كوتاه مدتهاي  وام ذخايري الاقل برابر با
دارنـد؟   اغلب كشورها اين ذخاير را چگونه نگه مـي . ميليون دالر از ذخاير خود را كنار بگذارد 100بايد 

اين بـدان معناسـت كـه    . دارند نگه ميداري آمريكا  خزانه اغلب كشورها ذخاير خود را به صورت اسناد
امـا در  پـردازد   مـي  دارد و بيست درصد سود بابت آن ي از اياالت متحده دريافت ميآن كشور فقير وام

خريـد در واقـع بـه     را ميداري آمريكا  خزانه وقتي شما اسناد( دهد همان حال به اياالت متحده وام مي
در واقع اين كشور فقير، كمكـي  . كندو در قبال آن دو درصد سود دريافت مي) دهيد اين كشور وام مي

دليل خرسندي اياالت متحـده  . كندميليون دالر در سال به اياالت متحده اعطا مي 18خارجي بالغ بر 
تواند براي رشد ايـن كشـور    آشكار است اما مشكل بتوان گفت كه اين روند ميكامالً  از چنين وضعي

  .فقير سودمند باشد

  ار به اقتصاد بازارذگ نادرستمديريت 

. انـد  از هـر زمـان ديگـري بـوده     تـر  بيشتر و عميقآخر قرن گذشته  ربعروي داده در هاي بحران
هـا بـه درسـتي    ايـن بحـران  . انـد  نزديك به صد كشور دنيا بيش از يك ربع قرن را با بحران گذرانده

كشورهاي كمونيستي به اقتصاد بازار از همه بدتر بـوده  گذار  ميان مديريت در ايناما . مديريت نشدند
 و اسـت گذار  خالص داخلي روسيه يك سوم كمتر ازميزان آن نسبت به آغاز دورهاكنون توليد نا. است

افـزايش يافتـه   ) گيـري  بسته به روش انـدازه (درصد  40تا  20درصد به چيزي حدود  2نرخ فقر نيز از 
انجام شده، يك دوم كودكان اين كشـور   1998كه توسط بانك جهاني در سال اي  مطالعه طبق. است
اقتصـاد  سـازي   خصوصـي  آزادسازي وكردند  مي بيشتر مردم فكر. كنندفقير زندگي ميهاي  خانواده در

هنوز اين اتفاق نيفتاده و گذار  اما پس از گذشت يك دهه از آغاز دوره برد، مي روسيه، در آمدها را باال
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  .حتي اوضاع بدتر هم شده است
 طـي دهـه گذشـته،   . آموزنده باشـد تواند بسيار روسيه مي در چين وگذار  هاي دوره مقايسه تفاوت

، در 1990در آغاز دهه . درصد رشد داشته و فقر در اين كشور كاهش يافته است 250چين درآمدهاي 
در صـد   60در صد درآمد روسيه بود، اما در پايان اين دهه، در آمد روسـيه حـدود    60آمد چين حدود 

  .چين شده استدرآمد 

  اي براي اصالح برنامه

عـدالتي، نفـاق و    ها و نيز بيگذار و ها، بحران هاي مديريتي در توسعه اقتصادي،من برخي كاستي
هـا   كاسـتي  براي كاهش و رفع اين. تشريح كردم شود، ميمشكالت موجب ايجاد اين عدم تقارني كه 

  .اصالحي مركب از هفت جزء را پيشنهاد كنماي  خواهم برنامه مي توان كرد؟ در اينجا چه مي
كـه ايـن تصـميمات را     يكسـان . اسـت  1ن جزء در اين برنامـه، تغييـر حكمرانـي   اولين و مهمتري

 سياسـت و اقتصـاد    علـوم بودند اما ما به عنـوان دانشـمندان    عاقل و هوشمنديگرفتند، انسانهاي  مي
دارد و هـم  اي  كننده تأثير تعيين ،شود مي گيري در نوع تصميمي كه گرفتهدانيم كه ساختار تصميممي

مشكل بنيادين،  نخستين. در اين خصوص مشكالت بنياديني وجود داردالمللي  بين ادهاياكنون در نه
در جريان اخذ تصميمات اقتصادي در كشور هاي توسعه يافته، همـه  . است 2نمايندگي نظام مربوط به

در . هاي فرعـي كابينـه حضـور دارنـد     ، در جلسات كابينه يا نشست]با آن تصميم[ربط  هاي ذي طرف
براي خود ساختار تصميم گيـري مجزايـي    آيند يي كه بر سر كار ميها متحده، هر يك از دولتاياالت 

. گرفتمورد بررسي قرار مي 3در دولت كلينتون تصميمات در شورايي به نام شوراي اقتصاد ملي .نددار
از شـوراي  داري، نماينـدگاني   ، كـار، خزانـه  دادگستري، هاي بازرگاني وزارتخانهدر اين شورا افرادي از 
. شـتند انمايندگي تجاري اياالت متحده و ديگر بخشهاي دولت حضـور د هيأت  مشاوران اقتصادي، از

وقتي موضوع مورد بررسي به بهداشت و سالمت مربوط بود، وزير بهداشت و رفاه وارد بحث مي شد، 
فاظت محـيط  گرفت، از رييس سازمان ح و آنگاه كه مسايلي مرتبط با محيط زيست در دستور قرار مي
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و همه كساني كرديم  مي هاي مختلف سياستي بحث ما در مورد گزينه. آمد عمل ميه دعوت ب 1زيست
  .كه مرتبط با موضوع بودند در بحث حضور داشتند

. ناميـد  2"سـيلوها "توان آن را نظام  نظامي وجود دارد كه ميالمللي،  بين برعكس، در عرصه هاي
و وزراي كـار يـا محـيط    شـود   مـي  توسط وزراي بازرگاني انجـام در سازمان تجارت جهاني، مذاكرات 

 هاي مورد بحث مربوط بـه محـيط زيسـت يـا نيـروي كـار باشـد، در جمـع        زيست، حتي اگر سياست
اي از  وقتي حقوق مالكيت فكري مورد بحث قرار داشت، هـيچ نماينـده  . حضور ندارندكنندگان  مذاكره
ثبت اختراعات، شوراي مشاوران اقتصادي، وزيـر بهداشـت و   گذاري علم و فناوري، اداره سياست دفتر

، به طور مستقيم در به آنها مربوط باشدمتخذه  هايخالصه همه كساني كه ممكن بود تصميم رفاه، و
مرتبط با مالكيت  هايمذاكرات حضور نداشتند، درحاليكه بسياري از آنها تخصص بيشتري در موضوع

  . فكري داشتند
 داراييصندوق، وزراي  3رؤساي. پول نيز صادق استالمللي  بين ابطه با صندوقهمين مسأله در ر

و از آنجا كه گهگاه اين دو گروه چشمشـان هـم بـه چشـم هـم      . مركزي هستندهاي  بانك سايؤو ر
در اداره امور . ها هستند تواند ادعا بكند كه اينها نماينده طيف وسيعي از ديدگاه افتد، هيچكس نمي نمي

اوضاع حتي بدتر از اين است، به عنوان مثال، مديران اجرايي كه مسئول نظارت و سرپرسـتي  روزمره، 
  .شوند مي هستند فقط توسط وزراي امور مالي برگزيده

المللـي   بين به بحث درباره مشكالت مربوط به ساختار اقتصادالمللي  بين وقتي نهادهاي اقتصادي
 آورنـد؟  به عمل مي طراحي مجدد اين ساختارها دعوت زنيد از چه كساني برايمي پردازند، حدس مي

كننـدگان   شـركت  حضـور كننـد   مـي  اين افراد فكرغالباً  .اند همان كساني كه مسبب اين وضعيت بوده
در دنياي امـروز، پـذيرفتني   . موجب مغشوش شدن مذاكرات خواهد شدصرفاً  ديگري غير از خودشان

گيرند، در اتخاذ آنهـا نقـش مسـتقيمي     ها قرار مياستتأثير سي نيست كه بسياري از كساني كه تحت
تـوان   وقـت مـي    هـا باشـد آن   ها ميان بانـك  پرداخت تسويهسازوكار  اگر موضوع بحث،. نداشته باشند

 هـاي مـورد بحـث در ايـن سـازمان     هايگيري نمايند اما موضوع پذيرفت كه افراد صاحب فن تصميم
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قـرار  تـأثير   هـاي زنـدگي اجتمـاعي را تحـت     اري از جنبـه اي هستند كه بسـي  قواعد بازيالمللي،  بين
  .گيران در اين نهادها بسيار محدود و ناقص است تركيب تصميم اما با اين همه،. دهند مي

يك نفـر، يـك   "هايمان، اصل ساالري  مردم ما در قالب. گيري است رأي جزء دوم برنامه اصالح،
بر اساس برخـي معيارهـاي   رأي  پول، حقالمللي  ينب در بانك جهاني و صندوق. را پذيرفته ايم "راي

كه البته منطبق بر وضـعيت امـروز ثـروت     استمربوط به ثروت اقتصادي به كشورها اختصاص يافته 
آمـده،  بـه وجـود    كه در اقتصاد جهانياي  گسترده برخالف تغيير و تحوالت. نيستاقتصادي آنها هم 

اقتصـادي آنهـا در پايـان جنـگ جهـاني دوم تعيـين       كشورها بر مبناي وضعيت ثروت رأي  هنوز حق
. ناصوابي، تصميمات نادرست هم گرفته شـود  جاي تعجب نيست كه با چنين نظام نمايندگي. شود مي

ما پيوسته به اين امر معترضيم كه چرا بايد در شوراي امنيت سـازمان ملـل، پـنج كشـور بـه داليلـي       
پول يك كشـور و فقـط يـك كشـور داراي     المللي  بين در صندوق. تاريخي از حق وتو برخوردار باشند

ايـن اوضـاع   . و هيچ ابايي در استفاده از اين قدرت نداردشود  مي ناميده G1اين كشور . حق وتو است
  .بايد تغيير كند، اگر چه در كوتاه مدت تغيير آن ممكن نيست

توانـد   ود كـه مـي  شـ اما در قالب سومين جزء برنامه اصالحي، اصالحات معتدل تري پيشنهاد مي
هرچـه  . بيشـتر اسـت   1از همـه شـفافيت و بـاز بـودن     اول. در پي داشته باشـد  چشمگيري هايتغيير

ساالرانه داشته باشـند، دسترسـي    فرايندهاي سياسي فاصله بيشتري با نظام پاسخگويي مستقيم مردم
نيني داريـم كـه   هـاي غربـي، قـوا    سـاالري  مـردم  ما در. كندآزاد به اطالعات اهميت بيشتري پيدا مي
هيچ قانوني بـراي آزادي  المللي  بين كنند، حال آنكه در سطح دسترسي آزاد به اطالعات را تضمين مي

پول مـي گـذرد بـا    المللي  بين وجود ندارد و شهروندان براي آگاهي از آنچه كه در صندوق 2اطالعات
گـان منتخـب شـان در    حتي آنهـا در كسـب آگـاهي از مواضـع نماين    . مشكالت فراواني روبرو هستند

قـانوني را بـه   آمريكـا   به عنوان مثال، چند وقت پـيش كنگـره  . هستندرو  روبه صندوق نيز با دشواري
كه به شيوه كرد  مي پول را ملزمالمللي  بين مستقر در صندوقهيأت آمريكايي  تصويب رساند كه مدير

ورت مخفـي انجـام   گيـري بـه صـ    يأاما چون ر. رأي دهد خاصي در مورد برخي موضوعات مشخص
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هـاي   نهـاد  اين اطالعات درز كرده ازفقط به دليل . گرفت، مدير مذكور آن الزامات را رعايت نكرد مي
  .داده استرأي  برخالف خواست كنگره آن كشوردريافت نماينده آمريكا  بود كه كنگرهالمللي  بين

ـ  بـين  چهارمين جزء برنامه اصالحي من به كاهش محـدوده عمـل صـندوق    پـول مربـوط   ي الملل
هـا تـا درگيـر شـدن در      پول دايره اختيارات خود را از تمركـز بـر بحـران   المللي  بين صندوق. شود مي
ها قابل  عملكرد اين صندوق در اين حوزه. داده است گسترشتوسعه امور مربوط به و  1ارذگهاي  دوره

  .قبول نبوده است
صندوق در حالي وارد اين قلمروهاي جديد شده كه حتي در انجام وظيفه اصلي خودش هم موفق 

هاي كينز چنين مقرر شده بود كه كشورهاي دچـار ركـود اقتصـادي بـه      بر اساس انديشه. نبوده است
هاي انبساطي تشويق شوند و براي تدارك نقدينگي مورد نياز براي به اجرا گذاشتن اين اتخاذ سياست

كشورهايي كـه بـه آنهـا كمـك     مصرّ است اما اكنون صندوق . ها كمكهايي به آنها داده شودسياست
سيس أآنچه كينز هنگام ت بودجه انقباضي اتخاذ كنند كه اين موضوع باشود، سياستهاي  مالي داده مي

  .در تضاد استپول در سر داشت، المللي  بين صندوق
ايـن سـازمان عملكـرد    . كندود مشكلي را رفع نميمحدود كردن حوزه عمل صندوق، به خودي خ

مـديريت   رويكرد صندوق بـه الزم است . هاي ديگر داشته استضعيفي در بحران شرق آسيا و بحران
هـا   هايي از بهبود در اصالح نحوه مديريت بحران نشانه به تازگيدرست است كه . ها تغيير يابدبحران

سياسـت  بـه عنـوان نمونـه    . مستلزم فشـار بيشـتر اسـت    ها اين حركتبرد است اما پيش شدهمشاهده 
توقـف  "و  "ورشكسـتگي "سياسـت تمركـز بـر    جاي خـود را بـه    2"مالي نجات بخشي هاي بزرگ"

. ي هم اكنون موضوع مورد بحث اسـت جايگزيناين  گفتتوان  يا دست كم مي داده است؛ "ها فعاليت
پـول  المللـي   بـين  موضعي پرداختم، نظر صندوقوقتي در آغاز بحران شرق آسيا، من به دفاع از چنين 

صندوق براي حفـظ قـرارداد   . شود بر ورشكستگي باعث طفره رفتن از بدهي ها مي اين بود كه تمركز
صندوق اين كار را حتي به قيمت بيكار كردن . را زير پا گذاشته است 4بارها قرارداد اجتماعي 3اعتباري
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بـود و  بينـي   پـيش  هـاي ايـن كـار قابـل     پيامد. دانستروا مي ها انسان و قطع يارانه هاي غذاميليون
بـود بلكـه سياسـت اقتصـادي      نادرستياين سياست نه تنها سياست اجتماعي . بيني هم شده بود پيش

اقتصاد ملـي ايـن    ،رهايي مثل اندونزي به وقوع پيوستهايي كه در كشو مناسبي هم نبود زيرا شورش
  .كردكشورها را ويران 
كشوري مثل انگلسـتان، سـالها پـيش زنـداني     . ط هر قرارداد وام، ورشكستگي استيكي از شراي

كردن بدهكاران را متوقف كرده است و براي اعطاي فرصت شـروع دوبـاره بـه آنهـا، قـوانيني را بـه       
در قرن نوزدهم، وقتي كه مكزيـك نتوانسـت   . تصويب رسانده كه اعالم ورشكستگي را مجاز مي داند

ديگر، توسـل  امروزه . ور شدند فرانسه و انگلستان به آن كشور حمله هاي ازد، ارتشهايش را بپرد بدهي
پـذيرفتني   رويبـه هـيچ    ،هايش نباشـد  كشوري كه قادر به بازپرداخت بدهي برضدنيروي نظامي  به

 انـواع بيشـتر بـه برخـي     توجـه  .كننـد  تهديدات اقتصادي را توصيه مياما شماري به كارگيري  نيست
از آن  هاي بزرگ در قالب طرح نجـات مـالي   اعطاي وام، به جاي ١"تعطيل كردن" و "ورشكستگي"

گرفت زيرا طرح ياد شده ناكارآمد بود و كشـورها را   ها صورت مي اصالحاتي است كه بايد پيش از اين
  .كرد بدهكارتر مي

يكي از كارهايي كه . است 2ها ها و بازرسيپنجمين جزء برنامه اصالحي، گستردن محدوده نظارت
خطـاب  به كشورها مراجعه مي كنـد و  پول انجام مي دهد اين است كه المللي  بين هم اكنون صندوق

كنيم كه شما بايد نحوه اداره اقتصادتان را فكر مي ما متخصصان مديريت اقتصادي": گويدميآنها  هب
بـه   3كه بـين كشـورها فشـار همسـطح    رود  از صندوق انتظار مي. "به فالن و فالن شكل تغيير دهيد

گيـرد، يعنـي مشـورت بـراي حصـول      نظارت و بازرسي از ماده چهار مشورتي نشـات مـي  . آوردوجود 
كـه بـا پيوسـتن بـه صـندوق آنهـا را       كنـد   مي اطمينان از آنكه كشور مورد نظر مطابق مقرراتي عمل

در اين مورد نيـز صـندوق انـدازه    ها، اما همانند بسط تدريجي اختيارات در ديگر عرصه. پذيرفته است
نگاه نداشته و بازرسي براي كسب اطمينان از اجراي مـواد قـرارداد را بـه بازرسـي و مراقبتـي چنـان       

  .گيردهاي كالن اقتصادي را در بر ميهاي فعاليتگسترده تبديل نموده كه در عمل همه جنبه
                                                           

1. standstills 
2. Surveillance 
3. Peer pressure 
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 صـندوق . امت گسترده صندوق بـوده در رابطه با اياالت متحده من شاهد اين نوع بازرسي و مراقب
طبق نظر صندوق، هر وقـت نـرخ    .پول اعالم كرد كه تورمي در اياالت متحده در راه استالمللي  بين

بر اساس تحليلي كه خود مـا داشـتيم، بـه    . يابد درصد برسد، تورم افزايش مي 2/6بيكاري به كمتر از 
انـد درسـت باشـد و بـه همـين دليـل بـه        تو صـندوق نمـي  بيني  پيش بندي رسيديم كه اين اين جمع
 9/3بيكاري بـه  . و آنها در اشتباه بودندكرديم  مي ما درست فكر. آنها ترتيب اثري نداديم هايپيشنهاد

تغييراتي در سـاختار  . كرديم درصد كاهش يافت اما ما هنوز هيچ افزايشي در ميزان تورم مشاهده نمي
دهـد  اين مورد نشـان مـي  . بود كه باعث وقوع اين امر شداقتصادي ما و در اقتصاد جهاني ايجاد شده 

پول غلط بوده بلكه گوياي آن نيز هست كه به شـكل  المللي  بين كه نه تنها ديدگاه اقتصادي صندوق
هـاي  در تنظـيم سياسـت  . اي بر يك موضوع واحد يعني تورم متمركـز گرديـده اسـت   بسيار متعصبانه

مـا بـه   . از يك سياست اجتماعي وسيع تر مد نظر قرار داديم اقتصادي، ما بيكاري را به عنوان بخشي
و نيـز ميـزان جـرايم كـاهش      1اين نتيجه رسيده بوديم كه اگر نرخ تورم را پايين بياوريم، بار رفـاهي 

هسـتند خطـور    2اين مسايل حتي به ذهن كساني كه مسئول اجراي ماده چهار مشورتي. خواهد يافت
  .خورد اند نشاني از آنها به چشم نمي كردهكه آنها ارايه در گزارشهايي حداقل  يا -نكرد 

هـايي نظيـر اشـتغال و كـار      تر شـود و دغدغـه   الزم است محدوده اين بازرسي و مراقبت گسترده
گـويم كـه    من نمـي . كار هستند، در بر بگيردالمللي  بين نيز كه در كانون توجه سازمان را شرافتمندانه

پول بايد حذف شود، چيزي كه مورد نظر من است اين است كه مللي ال بين بازرسي و مراقبت صندوق
هاي اقتصـادي  هاي صندوق بايد فقط بخشي از اطالعات متعددي باشد كه كشورها در عرصهگزارش

  . كنند گيري ميبر اساس آنها تصميم
. اسـت سـاالري   مـردم  ششمين جزء برنامه اصالحي مورد نظر من، تـالش بيشـتر بـراي تقويـت    

پول و ساير نهادها دنبال شـده پـيش   المللي  بين هايي كه تا كنون از سوي صندوق ي از سياستبسيار
هاي  گرديده و در نتيجه مجموعه گزينهساالري  مردم اند كه موجب تضعيفهايي به همراه داشتهشرط

  .است  كردهسياستي را محدود 

                                                           
1. Welfare Dependency 
2. Article Consultation 
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ميـت رو بـه افـزايش كاالهـاي     هاي بسيار مهم جهاني شـدن، بازشناسـي اه  ، يكي از جنبهنهايتاً
اگـر  . نمكـ  مي اشارهمثالي به براي روشن شدن بحث . است 2جهاني عوامل بيرونيو  1عمومي جهاني

هـاي تطهيـر   و پـول شود  مي شويي انجامآنها پول وجود دارند كه در 3جزاير كيمن همانندهايي مكان
به حسـابهاي بـانكي در آنجـا منتقـل     خالف قانون در ديگر كشورها هاي  فعاليت يافتة بدست آمده از

هـاي  سازمان همكـاري  .دهد مي قرارتأثير  اين كار به طور مستقيم كشورهاي ديگر را تحت شود،مي
برد و يك سال قبل پـيش  اين عمل پي 4به ماهيت كاالي عمومي بودن) OECD(اقتصادي و توسعه

قبـل از  . بودهايي قوع چنين فعاليتاي را آماده كرد كه هدف از آن كاهش زمينه هاي و نويس معاهده
سـپتامبر، معلـوم شـد كـه      11بعـد از  . اين معاهده را به تصويب رساندداري آمريكا  خزانه سپتامبر، 11

هاي بـانكي محرمانـه   اين حساب. شود پشتيباني مالي از تروريستها نيز توسط چنين مراكزي انجام مي
بـراي   پيامـدهاي ويرانگـر  فرار از ماليات، و تروريسـم،  ، عالوه بر پشتيباني از نقل و انتقال مواد مخدر

كـه بيشـتر آنهـا از    شـود   مـي  براي مثال مبالغ هنگفتي پول ازآفريقـا خـارج  . به همراه داردتوسعه نيز 
ها به احتمال زياد به وسـيله ايـن مراكـز    بخش اعظم خروج اين پول. اند راههاي ناسالم به دست آمده
توانند پول هاي دزديده شده از كشورشان را بـه آنجـا انتقـال دهنـد،     مي بانكي برون مرزي، كه افراد

در  5منفـي  عوامـل بيرونـي  وجود اين مراكز بانكي خـارج از كشـور موجـب بـروز     . شود پذير مي امكان
  .كند مقابله با اين پديده اقدام جمعي در سطح جهاني را ايجاب مي. شود كشورهاي ديگر مي

داريم كه به كمك آنها منابع مالي مورد نياز براي تدارك كاالهـاي عمـومي   هايي نياز ما به روش
روش هـاي متعـددي وجـود    . جهاني را تحت كنتـرل درآوريـم   عوامل بيرونيكنيم و تأمين  جهاني را

ها بسط سـاز و كـاري اسـت كـه از     يكي از اين روش. توان آنها را مورد مالحظه قرار داد دارند كه مي
براي جبران پولي كه همـه  . است) SDRs(6گرفته و آن حق برداشت ويژهده قرار ميپيشتر مورد استفا

هـاي حـق    اگر بتـوان از برگـه  . شود، الزم است نقدينگي بيشتري منتشر شودساله در ذخاير نهاده مي

                                                           
1. Global Public Goods 
2. Global Externalities 
3. Cayman Islands 
4. Public Good Nature 
5. Negative Externality 
6. Special Drawing Rights 
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ويژه در زمينه ه كاالهاي عمومي جهاني و بتأمين  برايشود  مي منتشر اي كه همه سالهبرداشت ويژه
هـيچ  بـه  كـه   كردمنابع مالي استفاده تأمين  براي توان از آن به عنوان منبعي استفاده كرد، ميتوسعه 

  . نمي باشند بخصوصپارلمانهاي ملي در كشورهاي  تصميماتبه  هوابستوجه 
ايـن منـابع شـامل    . مالي، به مديريت منابع مشترك جهاني مربوط استتأمين  دومين منبع بالقوه
اگـر  . ير معادن زير دريا، شيالت، سرزمين قطب جنـوب و جـو زمـين هسـتند    منابع طبيعي جهاني نظ

منـابع مـالي الزم بـراي تـدارك     تـأمين   درآمد حاصل از مديريت اين منابع جهاني صرف كمـك بـه  
كاالهاي عمومي جهاني شود، منبع مالي مطمئن ديگري را در اختيار خواهيم داشت كه به كمـك آن  

  .پرداختشدن  جهاني ناشي از بيرونيعوامل به مقابله با  توان مي

  سخن پاياني

برخي از اين مسايل در دنياي امروز از از . اندو توسعه بسيار پر دامنهشدن  جهاني مسايل مربوط به
امـا بـه   . ظرفيت بالقوه بااليي براي ارتقاي سطح توسعه داردشدن  جهاني .اهميت بيشتري برخوردارند

تـوان   مـي . انـد  پنجاه سال گذشته، ايـن ظرفيتهـا محقـق نشـده    طي شدن  جهانيمديريت دليل نحوه 
. اصالحاتي انجام داد كه انجام برخي از آنها مشكل اسـت امـا برخـي ديگـر مطمئنـا امكـان پذيرنـد       

ها، اصـالحاتي را در  همزمان با ورود به قرن جديد، الزم است براي حصول اطمينان از تحقق ظرفيت
م تا بتوانيم وضـعيت زنـدگي و معيشـت مـردم كشـورهاي در حـال       به اجرا درآوريشدن  جهاني فرايند

 .توسعه را بهبود ببخشيم

 

 

 

 

 

 

 

 




