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چکیده
دولت توسعه گرا، در نقش ارتباط دهندۀ دولت و توسعه، سال ها پیش از آنکه در در ادبیات دانشگاهی این حوزه مهم 
تلقی شود، نقش آفرین بوده است. هم زمان با رشد چشمگیر ببرهاي آسیا از یک سو و شکست نظریه هاي مبتني بر بازار 
از سوی دیگر، و همچنین، رواج مکتب نوفایده گرایی و نئولیبرالیسم در بسیاري از کشورها و توجه مجدد به تأثیر دولت 
و  اقتصادي  اجتماعي،  علوم سیاسي،  مدنظر محققان  توسعه  ادبیات  در  نیز  مفهوم  این  نوین،  نهادگرایی  و  اقتصاد  در 

مدیریت قرار گرفت.
 شکل گیري، تاریخچه، بنیان هاي نظري و ویژگي هاي دولِت توسعه  گرا، سعي  شده تا 

ِ
در پژوهش حاضر، پس از بررسي

آیندۀ پیش  روي این دولت ها، با تکیه بر فرایند جهانی شدن، ترسیم شود و دو گزارۀ ادامۀ روند فعلي و گزارۀ ترک مدل هاي 
موجود، که رادیکال تر و بنیادی تر است، برای آیندۀ این دولت ها مطرح شود و در نهایت، تالش شده است تصویري از 

ویژگي هاي ممکن دولت توسعه گرا، در  قرن  حاضر، ترسیم شود.

واژگان کلیدی: توسعه، دولت توسعه گرا، جهانی شدن، نگرش تطبیقی.

مقدمه

جهان  کشورهای  در  توسعه  مقولۀ  که  است  قرن  یک  حدود 
است.  بوده  دولت  ها  و  مردم  نگرانی های  از  ما  کشور  و  سوم 
توسعه  یافتگی آرزوی دیرین شهروندان است. در دهه  های اخیر، 
کشورهای  به  خصوص  جدید،  توسعه  یافتۀ  کشورهای  ظهور  با 
آن  ها  چشمگیر  فاصلۀ  و  آسیا(  ببرهای  به  )موسوم  آسیا  شرق 
کمتر  کشورهای  در  بسیاری  امیدواری  جنوب،  کشورهای  از 
  توسعه  یافته ایجاد شده است. البته این مسئله نخبگان این کشورها 
را نیز با پرسش بحث  بر  انگیزی مواجه کرده است؛ اینکه در دورۀ 
حاضر، و با توجه   به ویژگی  های خاص زمان، چگونه کشور خود 
را برای رسیدن به توسعه رهنمون کنند. شرایط محیطی کشورهای 
بسیار  شمال  کشورهای  با  توسعه،  به  سمت  حرکت  در  جنوب، 

شمال  کشورهای  در  صنعتی  شدن  فرایند   
ً
مثال است.  متفاوت 

زمانی شروع شد که اقتصاد مسلطی در برابر آن  ها وجود نداشت؛ 
سنگیِن  رقابت  ِ  با  یا  و  بودند  زمان  مسلط  اقتصاد  خود  یا  آن  ها 
کشورهای دیگری، که از نظر علمی   و       فنی به مراتب پیشرفته  تر از 

آن  ها باشند، روبه  رو نبودند. 
سال  های  برای  که  کرد  وادار  را  مردم  نمی  توان  دیگر  امروزه 
بازار  نامرئی  دست  تا  دهند  تن  فقیرانه  زندگی  به  متمادی 
رفته رفته اعقاب آنان را به نوایی برساند. به عالوه، عقب  ماندگی 
کشورهای  در  مشکالت  روز  افزون  تشدید  و  اقتصادی  شدید 
به دنباِل  جوامع،  این  مردِم  و  دولت  تا  شده  سبب  در    حال    گذار 
سنتی  جامعۀ  از  خود،  تاریخِی  گذار  زماِن  چشمگیر  تسریع 
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عوامل   از  زمانی  محدودیت  بنابراین،  باشند.  مدرن  جامعۀ  به 
نکتۀ  است.  در    حال    گذار  در جوامع  اقتصادی  رفتار  تعیین  کنندۀ 
و تمرکز  فنی  پیشرفت  های  اخیر،  قرن  یا سه  آنکه، طی دو  آخر 
در    حال    گذار،  کشورهای  در  به  خصوص  فنی،  دانش  و  سرمایه 
سبب شده که به ایجاد بازار رقابت یا موقعیت  هایی نزدیک به آن، 
به  ویژه در حوزه  های اصلی فعالیت اقتصادی، نتوان امید چندانی 
داشت )عظیمی  آرانی، 1384: 167(. عالوه  بر موارد گفته  شده، 
در  را  ملت  ها  و  دولت  ها  نیز  دیگری  موضوع  اخیر،  دهۀ  دو  در 
آن  و  است  کرده  مواجه  اساسی  پرسش  هایی  با  توسعه  مسیر 
فرهنگی،  اقتصادی،  فعالیت  های  از گسترش  که  است  فرایندی 
اطالعاتی و غیره در سطح جهانی ناشی شده است؛  پدیده  ای 

 »جهانی  شدن« نامیده می  شود.
ً
که اصطالحا

و  توسعه  میان  شباهت  فقدان  بر  کید  تأ با  میسون،  ادوارد 
اقتصادی،  و  تکنولوژیک  صنعتی،  کالسیِک  انقالب  های 
دولت  آِن  از  توسعه  برنامه  های  رهبری  در  را  نقش  اصلی  ترین 
می  داند )عباس  زاده، 1384: 17(. گفتۀ اوانز، نظریه  پرداز برجستۀ 
توسعه، بسیار راه  گشاست. او می  گوید بحث  های بی  ثمر دربارۀ 
»میزان« دخالت دولت  ها را باید   کنار گذاشت و به بحث دربارۀ 
حوزۀ  در  پرداخت.  آن   آثار  و  دولت  درگیر  شدن  مختلف  انواع 
تباین میان دولت  های »دخالت  جو« و »لیبرال« یا »مداخله  گر« و 
»نامداخله  گر«، درجات عدول از بازاِر رقابتی محور بحث است. 
در  که،  است  این  می  شود  گرفته  نادیده  که  اساسی  ای  موضوع 
جهان معاصر، کناره گیری یا مداخلۀ دولت راه  های جانشین هم 
و مسئله  ای  به  عبارت  دیگر، دخالت دولت محتوم است  نیستند. 
که باید به آن پرداخت »نوع« این مداخله است نه »میزان« آن. 
کشورها  صنعتی  توسعۀ  روند  در  دولت  ها  دخالت  جز  گریزی 
که  دولت  هایی  است  واضح   .)43  :1380 )اوانز،  ندارد  وجود 
می بریم،  به  کار  آن  ها  مورد  در    را  توسعه  گرا  اصطالح  از  این      پس 
از  اقتصادشان را سریع  تر  توانسته  اند  به موفقیت،  نیل  در  صورت 
استفاده  اقتصاد  مدیریت  برای  معمول  قواعد  از  که  دولت  هایی 
تا  کشید  طول  سال   50 حدود  برای   مثال،  ببرند.  کرده  اند   پیش 
در  حالی  که  کند،  برابر  دو  را  خود  اقتصاد  حجم  متحده  ایاالت 
چین، که دولتی توسعه  گرا بود، در     زمانی حدود 10 سال به چنین 

 .)Marwala, 2006: 1( موفقیتی نایل شد
دولت  های  مفهوم  بررسی  به  در   ابتدا  حاضر،  پژوهش 
توسعه  گرا  دولت  های  علم،  اهل  مشهوِر  به  عبارت  یا  توسعه  خواه، 
پرداخته و سپس به مسئلۀ اصلی خود، یعنی غایت و فرجام چنین 

دولت  هایی، با درنظر گرفتن موضوع جهانی شدن، می  پردازد. 
پژوهشی  ـ    علمی    نشریات  مقاالت  وسیع  بررسی  با  نگارنده 
و  شکل  گیری  و  پایه  و  بر  اساس  تمرکز  و  توسعه  گرا  دولِت  در  بارۀ 
اینچنینی  مطالعات  متوجه خأل  دولت  هایی،  آیندۀ چنین  در  نهایت 
در کشورمان شده و در تالش است در این پژوهش، از دریچۀ دولت 

توسعه  گرا، با نگاهی به دنیای جهانی  شدۀ کنونی، به مسئلۀ توسعه 
بپردازد و حاصل   کاِر برخی از مهم  ترین اندیشمندان این حوزه را، 

به  رغم برخی تضادهای درونی  شان، مرور و جمع  بندی کند.

یخچه 1. ادبیات پژوهش و تار

هلند  در  شانزدهم  قرن  به  توسعه  گرا  دولت  تاریخچۀ 
از  می  توان  نیز  را  ژاپن  و  آلمان  بریتانیا،  دولت  های  باز  می  گردد. 
جمله دولت  های توسعه  گرا تا قبل از قرن بیستم دانست؛ البته ژاپن 
بیستم شد  قرن  وارد  که  بود  نوزدهم  قرن  توسعه  گرای  تنها دولت 
)Bagchi, 2000: 413(. در واقع، می  توان ادعا کرد که تجربۀ 
ژاپن و کشورهای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم باعث شد  
تحقیقات در   زمینۀ نحوۀ عملکرد آن  ها گسترش یابد که این امر، 
توسعه  گرا« شد. همچنین سبب  پیدایش عبارت »دولت  موجب 

شد تا از دهۀ 1990 در حوزۀ نظر به آن توجهی ویژه شود. 
 1990 دهۀ  از  کمی  باید  مفهوم  این  نظری  جنبۀ  بررسی  برای 
به عقب   رفت. پس از غلبۀ دیدگاه  های کینزی، در دهه  های میانی 
کید داشت و نیز،  قرن بیستم، که بیش ازحد بر قابلیت  های دولت تأ
پس از موج دومی که از اواخر دهۀ 1970، با واکنشی تند در     برابر 
غالبش  الگوی  و  داشت  کید  تأ دولت  نارسایی  های  بر  اول،  موج 
تکیه بر سازوکار بازار و دولت حداقلی بود، موج سومی هم از دهۀ 
1990 آغاز شد. در این موجی که ما نیز هم  اکنون در آن هستیم، بر 
لزوم هماهنگی دولت و بازار تکیه شد و دولت  در مقام سکاندار 
به  علمی  محافل  توجه   .)13 )اوانز،1380:  برآمد  توسعه  کشتی 
مفهوم دولت توسعه  گرا از آن زمان آغاز شد. جالب آنکه، در ابتدا و 
بیش                  ازهمه، دانشمندان علوم سیاسی و پس    از آن  ها جامعه  شناسان 

سیاسی به این مفهوم پرداخته  اند.
مفهوم دولت توسعه  گرا ریشه در نهادگرایی دارد. نهادگرایی در 
موج  آرمان  گرای  و  منفی  باف  نوفایده  گرایان  به  پاسخی  سوم  موج 
دوم بود. دولت نوفایده  گرایان نگهبان شب و متشکل از مجموعه 
افرادی بود که در پی به  حداکثر  رساندن منافع خود بودند. با ظهور 
کشورهایی  در   ،1990 و   1980 دهۀ  در  ناکارآیی،  و  رکود  موج 
لزوم  می  کردند،  اجرا  را  نوفایده  گرایان  نولیبرال  خط  مشی  های  که 
بازنگری در فرضیات و همچنین ظهور موجی دیگر اجتناب ناپذیر 

به  نظر   می  رسید )همان: 67(.
در  ادامه، به مهم  ترین مطالعات انجام  شده در  بارۀ مفهوم دولت 

توسعه گرا پرداخته شده   است )جدول 1(.
مفهوم دولت توسعه  گرا را اولین بار چالمرز جانسون، برای مدل 
بنیانی نوع خاصی از دولت ارائه   کرد. این عنوان زائیدۀ تحلیل وی از 
نقش دولِت ژاپن در رشد اقتصادی اعجازگونه  ای بود که به آن دست   
یافته بود. وی اظهار داشت که دولت ژاپن دولتی توسعه  گرا    ست که 
 از طریق 

ً
ـ     کسب  و  کار را، غالبا مجموعه  ای خاص از روابط دولت   

وزارت تجارت بین  الملل و صنایع و با اعمال سیاست  های صنعتی، 
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ین تحقیقات پیرامون مفهوم دولت توسعه  گرا جدول 1: مروری بر تعدادی از مهم  تر

منبعیافته هاموضوع پژوهشردیف

1

 نهادی وزارت صنعت 
ِ

تاریخ

و تجارت بین  الملل ژاپن 

سال  های 1975-1925  

در کتاب جانسون، ژاپن دولتی توسعه  گرا محسوب شده که مجموعه  ای خاص از 

روابط دولت و کسب    و  کارها را، اغلب از طریق وزارت صنعت و تجارت بین  الملل 

خود و با اعمال سیاست     های صنعتی خاص، به  کار   می  گیرد.

 ,Johnson(

)1982

2
مطالعۀ موردی فرایند 

صنعتی  شدن کرۀ   جنوبی

این کتاب حاصل مطالعه  ای است دربارۀ کرۀ   جنوبی و دیگر کشورهای صنعتی  شدۀ 

متأخر )هند، برزیل و ژاپن(. این کشورها الگوی مشابهی را دنبال می  کنند که بر  اساس 

دخالت دولت در بازار، برای کمك به کسب  و  کار، طراحی شده است. به   نظر آمسدن 

منافع ملی این مداخله وسیع  تر از مضرات آن است. آرای وی فرضیاتی چون مزیت 

رقابتی کشورها را به   نقد می  کشد. او بر   این   باور است که این کشورها با سرمایه  گذاری 

در تحقیق و توسعه )R&D( می  توانند مزیت رقابتی خود را تغییر دهند.

 ,Amsden(

)1989

3

رشد  در  دولت  نقش  بررسی 

صنعتی، به  ویژه از   طریق بررسی 

اطالعات؛  فناوری  صنعت 

مطالعۀ سه کشور برزیل و هند و 

کره در سال های 1980-1970

موفق الزم  تحول صنعتِی  به  دستیابی  برای  که  استدالل شده  کتاب چنین  در   این 

است بوروکراسی دولت، هم مستقل از منافع کسب  و  کار و متمرکز بر منافع ملی 

باشد و هم برای درک احتیاجات مدیریت فرایند صنعتی، متکی بر داخل بشود.

 ,Evans(

 )1995

4

دسته  دو  سیاسی  اقتصاد  بررسی 

شامل  اول  دستۀ    دولت ها:  از 

سنگاپور  و  کرۀ جنوبی  تایوان، 

اقتصاد خود  ارتقای  در  که  است 

شامل  دستۀ   دوم  شده   اند؛   موفق 

مالزی، تایلند، فیلیپین و اندونزی 

به  اول  دستۀ  با  مقایسه  در  که 

نتیجۀ مطلوبی دست نیافتند.

 در این مقاله اصطالح »آسیب  پذیری سیستمی« مطرح شده و چنین اظهار شده که 

این مفهوم شرط الزم و کافی برای ظهور دولت  های توسعه  گراست. سه عنصر زیر، 

  هم  زمان به نخبگان در پیش   گرفتن مسیر توسعه یاری می  رسانند: 

1( وجود تهدید جدی مبنی  بر بدترشدن معیشت مردم و ناآرامی اجتماعی؛ 

2( نیاز مبرم به ارز خارجی که ناشی از ناامنی ملی است؛ 

3( کمبود منابع درآمدی سهل  الوصول.  

 Doner et(

)2005 ,.al

5
بررسی تطبیقی تشکیل دولت 

در کرۀ   جنوبی و اندونزی

با  نخبگان  تعامالت  و  یکدیگر  با  نخبگان  تعامالت  که  است  آمده  مقاله  این  در 

تودۀ مردم، در   مسیر شکل  گیری یک دولت، کلید ظهور دولت  های توسعه  گرا  ست. 

همچنین، دولت می  تواند نقش توسعه  ای را بدون داشتن ساختارهای توسعه  ای ایفا 

کند یا ساختارهای توسعه  ای داشته باشد، اما از آن برای مقاصد توسعه  ای استفاده 

هم  و  ساختار  هم  یعنی  دو،  هر  باید  موفق  توسعه  گرای  دولت  با  این  حال،  نکند. 

اهداف توسعه ای، را داشته باشد.

)2007 ,Vu(

6

توسعه  گرا  دولت  های  بررسی 

تایوان،  جنوبی،  کرۀ    شامل 

افریقای  بریتانیا، چین،  ایرلند، 

با تمرکز  جنوبی، هند و برزیل 

بر اقتصادهای در   حاِل   گذار 

در   این کتاب، نویسنده با مطالعۀ خط سیر تاریخی در آسیا، امریکای التین، افریقا و 

اروپا نشان می  دهد که مفهوم دولت توسعه  گرا در دهۀ کنونی باید به   شیوه  ای انتقادی و 

خالقانه بررسی شود. با بررسی دیدگاه های موافق و مخالف، در   نهایت مؤلف با درکناِر 

  هم   نهادن و تطبیق شیوه های ادارۀ کشورهای مختلف، از هر دو طیف شمال و جنوب، 

و با درنظر  گرفتن ساختار اقتصادی، سیاست داخلی و محدودیت  های محیطی اذعان 

می  دارد که نقش دولت در تحوالت اجتماعی و اقتصادی باید احیا شود.

 ,Williams(

)2014

7

شکل  گیری  و  تمایزات  مطالعۀ 

کرۀ     در  اجتماعی1  بنگاه های 

نهادگرایی  دیدگاه  از  جنوبی 

تاریخی و نقش دولت توسعه  گرا 

در پیدایش و ظهور آن ها

نویسندۀ این مقاله بر   این باور است که رویکرد نهادگرایی تاریخی به مقولۀ دولت 

و روابط آن با بنگاه  ها در کرۀ   جنوبی نشان   می  دهد که اتخاذ رویکرد وبرِی ایدئال 

)براساس نظریات ماکس وبر( در ظهور بنگاه   های اجتماعی مؤثر است. 

به  کارگیری  در    کرۀ  جنوبی  دولت  استراتژیك  رویکرد  مقاله،  این  در  همچنین، 

بنگاه  های اجتماعی، برای سیاست  های عمومی آن نیز نشان داده شده است.

 ,jeong(

)2015

1.Social enterprise
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البته، جانسون )1999: 43(   .)Routley, 2012( به    کار   می  گیرد
اذعان دارد که   ارائۀ یک مدل تاریخی بسیار دشوار است. 

در کنار رویکرِد افرادی چون جانسون و وید )wade, 1990( که 
رویکرد  می  کنند،  پیمایش  را  توسعه  گرا  دولت  های  موردی  مطالعۀ 
ساز  و  کار  و  ریشه    ها  به  تا  می  کند  تالش  که  دارد  وجود  نیز  دیگری 
دولت  های توسعه  گرا بپردازد. این رویکرد، رویکرِد تطبیقی افرادی 
توسعۀ  تطبیقی  مطالعۀ  و  بررسی  با  آن  ها  است.  اوانز  و  وو  نظیر 
را  توسعه  مسیر  کدام  هر  اگرچه  ــ  کشورها  اقتصادی  و  سیاسی 
آن  ها  شباهت  های  و  تفاوت  ها  ــ  پیموده  اند  متفاوت  به  شکلی 
ظهور  پیش  زمینۀ  که  را،  هدایتگری  عوامل  و  می  کنند  برجسته  را 
دیدگاه  از  می  کنند.  استخراج  جداگانه  توسعه  گراست،  دولت    های 
اوانز )1380(، تغییر صنعتِی موفق نیازمند آن است که دیوان  ساالری 
دولتی در تصمیم  گیری از ذی  نفعان کسب  و  کار مستقل و بر منفعت 
ملی  متمرکز باشد و در    عین  حال، به منظور درک نیازها برای مدیریت 

فرایند صنعتی شدن بر آن  ها متکی باشد. 
عالوه بر رویکردهای مذکور، دو رویکرد دیگر نیز در مطالعات 
ویژگی  های  سوم،  رویکرد  در  دارد.  وجود  توسعه  گرا  دولت  های 
مشترک دولت  های توسعه  گرا استخراج و سعی شده تا مدلی جامع 
لفت  ویچ  شود.  ارائه    توسعه  برنامه  ریزاِن  و  محققان  استفادۀ  برای 
توسعه  او  دانست.  زمینه  در   این    متفکر  برجسته  ترین  می  توان  را 
و  دولت  ها  ویژگی  خود،  آثار  در  و  می  داند  دولت  ها  اولویت  را 
دولت  های   در  حال    توسعۀ  از  وسیعی  طیف  در  را  سیاست  هایشان 
موفق )مانند کرۀ جنوبی و مالزی( و ناموفق )مانند فیلیپین و پرو( 
برمی  شمرد و از این طریق سعی دارد مدلی برای دولت توسعه  گرا، 
که نوع خاصی از مفهوِم دولت در جهان معاصر است، ارائه دهد. او 
بر آن است که پیشنهادهای اصالحی را در قالب دستورالعمل  های 
عمومی عرضه کند تا برای تبدیل دولت  ها به دولت توسعه  گرا به  کار 
چهارم،  رویکرد  درنهایت   .)Leftwich, 1995( شوند  گرفته 
دولت  مدل  تناسب  منظر  از  دولت  ها  ارزیابی  و  بررسی  پی  در   
تجویز،  حوزۀ  در  رویکرد،  این  آن  هاست.  وضعیت  با  توسعه  گرا 
دولت  رویکرِد  در  نظرگرفتن  آن،  برمبنای  یعنی  است؛  اقتضایی 
 هر کشور 

ً
با  توجه   به قابلیت کشورها باشد و لزوما توسعه  گرا باید 

در   حاِل   توسعه یا توسعه  یافته امکان استفاده از این مدل توسعه  ای 
انتقادی  دیدگاهی  رویکرد  این  نیز،  مطالعاتی  حیث  از  ندارد.  را 
دارد؛ برای مثال، در  حالی  که غالب محققان دولت چین را دولتی 
توسعه  گرا می  دانند، هاول1 با بررسی ویژگی  های رایج دولت چین 
در این موضوع تشکیک کرده و بر  این باور است که دولت چین، 
برای توسعه، رویکردی مختص به   خود را برگزیده که نمی  توان آن 
را توسعه  گرا نامید. بلکه بیشتر می  توان آن را مفهومی چندریخت2 

1. Howell

2. Polymorphous

و پیچیده، مختص به جامعه و کشور چین، دانست که تاکنون مدل 
.)Howell, 2006( موفقی نیز بوده است

دولت توسعه  گرا برای دسته  ای از اندیشمندان که مخالف نظام 
 Radice, 2008:( جهانی نئولیبرال جاری اند یک نقطۀ اتکاست
سیاسی،  عرصۀ  در  جهانی  شدن  زاهدی،  به  نظر  اگرچه   .)1153
تحوالتی در اقتدار دولت  ها پدید آورده و به روابط بین حکومت   ها 
نظم بخشیده است، به  نظر برخی از صاحب  نظران، موجب ظهور 
مراکِز تصمیم  گیرِی جهانِی نامرئی شده که تهدیدی برای کشورهای 
حتی  با  این  حال،   .)6  :1390 )زاهدی،  می  آیند  به  شمار  ضعیف 
اهمیت دولت ها در  بر  نیز  در   عرصۀ جهانی  شدن  فعال  نهادهای 
کید دارند. دادگر  توسعۀ اقتصادی، به  رغم فضای جاری جهانی، تأ
نقش  بر  جهانی،  بانک   1997 سال  گزارش  از  نقل  به  نظری،  و 
کید کرده  اند و نقش  مثبت دولت در تغییر و تحوالت اقتصادی تأ
دولت را بسیار فراتر از آن چیزی می  دانند که رویکرد نئولیبرالیسم 
در  را،  دولت  نقش  نئولیبرالیسم  رویکرد  است.  قائل  آن  برای 
چارچوب دولت، حداقل می  داند. در این رویکرد ]بانک جهانی[، 
دولت   نهادی است که از طریق اقدامات مختلف به  ویژه اقدامات 
قانونی و مقرراتی باید شرایط مناسبی برای کارکرِد کارآمد اقتصاد 
که  گوناگونی  در حوزه  های  باید  دولت  در  عین  حال،  و  کند  فراهم 
توسعه نیافته،  کشورهای  سازمانِی  و  نهادی  شرایط  به  علت  بازار، 
قادر به پاسخ  گوی خواسته  های جامعه نیست دخالت کند )دادگر 

و نظری، 1387: 7(.

2. بنیان  های نظری دولت توسعه  گرا 

بسیاری  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  در  که  سبب  بدان 
مکتب  و  آزاد  بازار  بر  مبتنی  نظریه  های  اصول  که  کشورهایی  از 
است،  نشده  بهبود چندانی حاصل  کرده  اند  اجرا  را  نوفایده  گرایی 
افول مواجه شده و گرایش  با  نوفایده  گرایی  این نظریه  ها و مکتب 
به نظریه های جدیدی که بتواند به ساختار دولت  های متفاوت در 

چارچوب جامعه  شناسِی تاریخی اولویت دهد بیشتر شده است.
دولت  استقرار  و  تئوری  تدوین  برای  محققان  حاضر،  قرن  در 
می  دانند:  الزم  را  نظری  رویکرد  و  جریان  سه  به  توجه  توسعه  گرا 
قابلیتی5  رویکرد  نهادی،4   رویکرد  نوین،3  رشد  نظریۀ  رویکرد 
این رویکردها ــ گرچه جریان  های  با توسعۀ   .)Evans, 2010(
مختلف و به  ظاهر نامرتبطی را طی کرده  اند ــ و با بررسی دقیق  تر 

به هم  پوشانی و هدف نهایی مشترک آن  ها پی می  بریم.
  نظریۀ رشد نوین )یا درون  زا( به مباحث نظری رشد، اعتباری 
مجدد بخشید. نظریۀ رشد نوین توجهات را، از سرمایۀ فیزیکی و 

3. New growth theory

4. Instutional approach

5. Capability approach
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نیروی انسانی، به سرمایۀ فکرِی انسانی به  منزلۀ کلید اصلی رشد 
سوق داد. نظریۀ توسعۀ انسانی، پیشرفت  های فنی و منابع طبیعی 
ژاپن  نظیر  کشورهایی  تجربۀ  می  داند.  اقتصادی  رشد  عوامل  را 
طبیعی  منابع  کمبود  وجود  با  که  است  کرده  ثابت  کرۀجنوبی  و 
اطمینان  در  نتیجه،  داشت.  مناسبی  اقتصادی  رشد  می  توان  نیز 
و  شده  کم  رنگ  فیزیکی  سرمایۀ  طریق  از  اقتصادی  توسعۀ  به 
جای خود را به منابع فکری انسانی و نقش آن در رشد و توسعۀ 

اقتصادی داده است.
رویکرِد  توسعه  گرا  دولت  نظریۀ  بر  مؤثر  نظرِی  جریان  دومین 
نهادی است. پیشرفت کشورهای تازه  صنعتی  شده در جنوب شرق 
آسیا همچون کرۀ  جنوبی، تایوان، مالزی و ژاپن، در قالب نظریه  های 
وقتی   .)61  :1389 )حبیبی،  نبود  تبیین  و  توضیح  قابل  پیشین، 
دولت در چارچوب یک نهاد درمی  آید، از آن انتظار تعیین  کنندگی، 
عاملیت یا در معنای منفی مانعیت می  رود. به  عبارِت  دیگر، دولت 
یک نهاد است و از  همین  رو، ممکن است عامل یا مانع توسعه باشد 
 )144-143  :1384 سالمی،  بای  ابراهیم  و  سروستانی  )صدیق 
)در منابع نیست(. دیوید اس لندز، در کتاب خود با نام ثروت و 
به بحث دربارۀ اهمیت نهادها می  پردازد و مقاومتی  فقر ملت  ها، 
متمدن  کشورهای  دیگر  و  چین  در  فناورانه،  رشد  در   برابر  که  را 
باستانی، دیده می  شود تجزیه و تحلیل و خاطر نشان می  کند که این 
مقاومت نشئت گرفته از نبود نوآوری نیست، بلکه ناشی از انجماد 
نهادی،  دیدگاِه  از   .)201  :1387 )ژوئینگ،  است  نهادی  فکری 
نقِش  فرایند توسعۀ صنعتی چهار  اوانز دولت می  تواند در  به گفتۀ 
راهنما  همچون  را  پرورش دهندگی  و  قابله  گری  متصدی،  متولی، 
کارآفرینان  وظیفۀ  این  که  محرکه  موتور  نه  )و  توسعه  کشتی  بان  و 

است( ایفا کند )اوانز، 1380(.
ماتریِس نهادی، نهادهای متعددی دارد که مهم  ترین آن  ها سه 
نایب،  و  )مؤمنی  است  ذهنی  سازه  های  و  فناوری  دولت،  نهاد 

 .)168 :1391
را   GDP افزایش  که  است  قابلیتی  رویکرد  رویکرد  سومین 
پایان راه و هدف غایی دولت  ها ندانسته بلکه آن را واسطه  ای برای 
در  این رویکرد، مساعدت  بر  اساس  انسان  ها می  داند.  رفاه  بهبود 
و  بهداشت  و  سالمتی  امکانات  آموزشی،  امکانات  فراهم  آوردن 
باعث  که  میزان  همان  به  شبه  عمومی،  و  عمومی  کاالهای  دیگر 
افزایش  نیز  را  بهره  وری  می  شود،  جامعه  افراد  تساوی  افزایش 
این  اصلِی  نظریه  پرداز  دیدگاه  از   .)Sen, 1999: 129( می  دهد 
رویکرد، آمارتیا ِسن، موفقیت  های اخیر اقتصادی چین ریشه در 
توفیق فراهم  کردن کاالهای عمومی دارد. سیاست  های مائوئیستِی 
و  عمومی  بهداشت  افزایش  باسوادی،  توسعۀ  ارضی،  اصالحاِت 
از اصالحات  اقتصادی پس  بر رشد  تأثیری مطلوب  این  ها  مانند 
توسعۀ  که  دارد  اصرار  سن   .)Arrighi, 2007( گذاشت  چین 
مهم  ترین  بلکه  است  توسعه  هدف  فقط  نه  انسانی  قابلیت  های 

ابزار توسعه نیز محسوب می  شود. همۀ قابلیت  های انسانی با رشد 
بدون  سریع  پایدار  رشد  و  در  عین  حال،  نیستند  مرتبط  اقتصادی 

توسعۀ قابلیت  های مرتبط امکان پذیر نیست.
رشد  نظریۀ  تکمیل   کنندۀ  توسعه،  حوزۀ  در  نهادی،  رویکرِد 
در  بازی  قواعد  رعایت  عمدۀ  تأثیر  بر  رویکرد  این  است.  نوین 
تأثیر  دارد.  کید  تأ اقتصاد  فعال  سازی  به  سوی  حرکت  توانمندی 
و  مانع سرمایه  گذاری  یا  تسهیل  اجتماعی موجب  نهادهای  کلی 
بیانگر تفاوت کشورها در  انباشتگی سرمایه  ها  نوآوری می  شود و 
رشد درآمد آن هاست. اگر ما رویکرد نظریۀ رشد نوین و رویکرد 
نهادی را در کنار هم قرار دهیم، پرسش اصلی دربارۀ رشد کشور  ها 
را،  جوامع  شکل  بهترین  به  نهادی  چینش  نوع  چه  که  است  این 
در ساخت سازمان ها و شبکه  هایی برای تولید مهارت  های جدید، 
یاری خواهد کرد؟ از طرفی، رویکرد قابلیتی که توسعۀ ظرفیت  ها 
را به  منزلۀ سکان اصلی رشد اقتصادی می    داند بر دو دیدگاه اشاره 
دارد: یکی دیدگاه نظریه  پردازان رشد نوین که مبتنی است بر تکیه 
بر مهارت  ها و دانش افراد، به  منزلۀ ورودی اصلی رشد اقتصادی، 
کلیدی  نقش  بر  که  است  نهادی  نظریه  پردازان  دیدگاه  دیگری،  و 
البته  دارد.  کید  تأ انسانی،  سرمایۀ  پرورش  در  نهادی،  ترتیبات 
رویکرد قابلیتی، بیش از نظریۀ رشد نوین، بر اهمیت مهیاسازی 

.)Evans, 2010( کید می  کند عمومی خدمات برای ملت  ها تأ

ویژگی  های دولت توسعه  گرا

متفاوتی  ویژگی  های  دارای  می  نامیم  توسعه  گرا  دولت  را  آنچه 
نحوۀ  با  توجه  به  مختلف،  کشورهای  در  توسعه  گرا،  دولت  است. 
است  ممکن  ظرفیت  شان،  و  توانمندی  و  توسعه  از  آن  ها  تفسیر 
توسعه  گرا  دولت   

ً
اصوال باشد.  داشته  منحصربه  فردی  ویژگی  های 

برنامه  ریزی  های  درگیر  نزدیک  از  آن  دولتمردان  که  است  دولتی 
اقتصادی خرد و کالن، به  منظور رشد اقتصادی، هستند. در دولت 
با نخبگان صنعتی  به معنای پیوستن  توسعه  گرا، اتصال به جامعه 
تسهیل  باعث  منسجم  و  مستحکم  دستگاه  دولتِی   ،

ً
مسلما است. 

سازماندهی سرمایۀ صنعتی می  شود و نیز، طبقۀ صنعتگراِن سازمان   
و  می  کند  تسهیل  را  صنعتی  شدن  مشترک  پروژه  های  اجرای  یافته 
به  این  ترتیب، دولت و صنعتگران مشروعیت پیدا می  کنند .سازمان 
درونی دولت  های توسعه  گرا به دیوان  ساالری وبری نزدیک  تر است 
63(. لفت  ویچ این مدل از دولت را بخشی از  )حبیبی، 1389: 
توسعۀ  سرمایه  داری  را  آن  گاهی  )که  است  دانسته  سرمایه  داری 
دولت می  نامند( و آن را در کنترل اقتصاد مستقل  تر و خودگردان  تر 
از دخالت شدید دولت، در  را می  توان  می  داند. دولت توسعه  گرا 
 .)Leftwich, 1994( شناخت  قانون  گذاری،  و  برنامه  ریزی 
دولت توسعه  گرا مفهومی است در   برابر دولت یغماگر.1 نمی  توان 

1. Predatory State
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دانست.  توسعه  گرا  میزان  یک  به      را  توسعه  خواهان  دولت  دو 
دولت  ها را می  توان به میزاِن دوری یا نزدیکی به مفاهیم یغماگر و 
توسعه  گرا دسته    بندی کرد. مقایسۀ این دو سبب می  شود تا نگاه  ها 
نوع  دو  این  تمایز  شود.  معطوف  توسعه  دستاوردهای  تفاوت  به 
ویژگی    مهم  ترین  است.  تاریخی  آرمانی   ـ  تمایزی  واقع  در  دولت 
ساختاری دولت   یغماگر تالش برای به  حداکثر  رساندن منافع فردی 
است. در ساختارهای اداری دولت یغماگر، روابط شخصی منبع 
همبستگی است اما در دولت توسعه  گرا، ویژگی  های وبری )نظیر 
ساختار قدرت مبتنی  بر سلسله مراتب، حاکمیت قوانین و مقررات 
و غیرشخصی  بودن ادارۀ امور، استخدام کارکنان بر  اساس توانایی و 

دانش فنی و ...( منبع اصلی برای همبستگی است.
چنین  را  توسعه  گرا  دولت  ویژگی  های  مهم  ترین  ماراواال 
کید بر سهم   از   بازار بیش از سود، ملی  گرایی  اقتصادی،  برمی  شمارد: تأ
پشتیبانی از تقویت صنایع  داخلی، تمرکز بر انتقال فناوری از خارج، 

و  شایسته  گرا  و  بوروکراسی  عقالیی  دولتی،  جامع  دیوان  ساالری 
توسط  کسب  و  کار  برای  زیرساخت  ها  بهبود  )وبری(،  حرفه  ای 
سیاست  استراتژیک،  و  ذخیره  اعتبار  برای  نهادی  تشویق  دولت، 
در  تشکیک  کار، صنعت،  نیروی  دولت،  بین  اتحاد  صادرات  گرا، 
نئولیبرالیسم )و وفاق واشنگتن(، تقدم رشد اقتصادی بر اصالحات   
فناوری  آموزش  بر  کید  تأ عملکرد  گرایی،  و  قانون  گرایی  سیاسی، 

.)Marwala, 2006: 1-2(
در  توسعه  گرا  دولت  شد،  گفته   

ً
قبال که  همان طور  دیگر،  نکتۀ 

ابعاد  در  کشورها  آن  ویژگی های  به  با  توجه    مختلف،  کشورهای 
در  باشد.  داشته  متفاوتی  مشخصات  می  تواند  بیرونی،    و  درونی 
به  که  دولت  هایی  از  نمونه  ویژگی  های چند   ،

ً
2،   مختصرا جدول 

توسعه  گرا معروف  اند آمده است.
مفهوم  به  توسعه  گرا  دولت  کنار  در  لفت  ویچ  نظیر  افرادی 
ویژگی  های  و  می  کنند  اشاره  نیز  توسعه  گرا  دموکراتیک  دولت 

 )Routley, 2012 :ین دولت  های توسعه  گرا )با تصرف و تلخیص از  جدول2: مروری بر مهم  تر

1. Marwala
2. Autonomous
3. Aspirational

منابعویژگی  هاتوصیفردیف

1

غول  های سه  گانه )ژاپن، کرۀ جنوبي و ]با میزانی کمتر[ تایوان(: ژاپن 

اولین دولت توسعه  گرا می  دانند چون هم ویژگی  های دولت   
ً
را غالبا

توسعه  گرا را داراست و هم اولین دولتی است که به این صفت خوانده 

سه  این  میان  اختالفات  از  بعضی  با  وجود  همچنین،  است.  شده 

دولت، شباهت  هایی میان استراتژی  های کرۀ  جنوبی و تایوان با ژاپن 

 به شکل گروهی منسجم و مدلی از 
ً
وجود دارد که باعث شده غالبا

دولت  های توسعه  گرا به  نظر آیند.

اقتصاد مبتنی   بر صنعت

نرخ رشد اقتصادی باال

بوروکراسی   حرفه  ای

دولت بوروکراتیک مستقل و مقتدر2 

 ;1982 ,Johnson(

 ;1989 ,Amsden

 ;1990 ,Wade

)2006 ,Chang

2

دولت  های توسعه  گرای جنوب ]شرق[ آسیا )مالزی، اندونزی، تایلند 

و فیلیپین(: این دولت  ها نیز به رشد اقتصادی قابل توجهی، در مدتی 

مشابه سه غول بزرگ یاد  شده، رسیدند. بااین  حال، سطح رشد آن  ها 

کمتری  اقتدار  دولتی  بوروکراسی  می  رسد  به  نظر  و  نیست  چشمگیر 

از  میزان  این  مواجه  اند؛ گرچه  نیز  فساد  نظیر  با مسائلی  البته،  دارد. 

فساد به  حدی نیست که آن  ها را در مرتبۀ دولت  های یغماگر قرار دهد.

رشد اقتصادی مبتنی   بر 

سرمایه  گذاری مستقیم خارجی)بیشتر 

از غول  هاي سه گانه(

نرخ رشد اقتصادی مناسب

دولت بوروکراتیك با اقتدار کمتر 

)نسبت  به غول  های سه گانه(

 ;2006 Chang(

 ,.Doner et al

  ,Hayashi ;2005

 ,Jomo ;2010

)2004

3

چین: موفقیت اقتصادی چشمگیر اخیر چین سبب شده تا تعدادی 

از میانۀ دهۀ 1980، به چین همانند مدلی از دولت  از دانشمندان، 

توسعه  گرا بنگرند.

نرخ رشد مناسب

سرمایه  گذاری دولت در زیرساخت، 

آموزش و سالمت

رشد اقتصادی پایدار

 Jian-xing &(

)2010 ,De-jin

4

دولت  های توسعه  گرای آرمانخواه3 )نظیر افریقای جنوبي(: بازیگران 

 در پی استراتژی دولت 
ً
سیاسی کلیدی، در افریقای جنوبی، عموما

توسعه  گرا هستند ولی اینکه چگونه پیش خواهند رفت مجهول است.

دولتی  ایجاد  قصد  سیاسی  بازیگران 

)Edigheji, 2011(توسعه  گرا را دارند.
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دیگری نظیر ویژگی  های دموکراسی سیاسی را به آن می  افزایند 
آن  بر  نیز  لفت  ویچ  که  همان  گونه  اما   .)Leftwich, 1996(
کید دارد، دموکراسی شرط توسعه نیست و رابطه  ای معنا  دار  تأ
از  بسیاری  تجربۀ  ندارد.  وجود  آن  ها  بین  معلولی  و  علت  و 
کشورها نیز این موضوع را ثابت می  کند. رشد بسیاری از آن  ها 
مالزی(  و  کرۀ  جنوبی  )نظیر  است  رسیده  اوج  به  و  شده  آغاز 
 
ً
در  حالی  که نظامشان مبتنی بر حکومت  های خودکامه یا نسبتا
شاهد  مالزی  در  محمد  ماهاتیر  دولت  است.  بوده      خودکامه 
مبتنی  و  برنامۀ 2020  تحت  که  است  در  این  خصوص    خوبی 
و  خیرخواهانه  دیکتاتوری    ای  وجود  با  و  رویکردی  چنین    بر 
الهام  بخش گام  های عظیمی، در راستای تحول مالزی، برداشته 
پارک  چونگ  هی، در  است. حکومت 18 سالۀ خودکامۀ ژنرال 
مجلس  این   دوره،  در    است؛  دیگری  مصداق  نیز  کرۀ  جنوبی، 
پست  های  به  نظامی  مقامات  و  شد  منحل  ملی  شورای 
بر  همواره  که  پیشین  رهبران  برخالف  رسیدند.  غیر  نظامی 
کید داشتند، شعار او »نخست توسعه،  لزوم وحدت دو کره تأ
 

ّ
مد کشور  اقتصادی  توسعۀ  فقط  البته  بود؛  اتحاد«  سپس 
برنامه  هایش، در زمینۀ صنعتی  سازی کره و  نظرش بود. گر  چه 
برپایی اقتصادی مبتنی بر صادرات، به پیشرفت  های چشمگیر 
اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم انجامید، اما دیکتاتوری 
انتقاد بسیاری از مردم این کشور قرار گرفت  نظامی وی مورد 
اقتصادی کرۀ  جنوبی، در دوران  توسعۀ   .)48 )تیشه  یار، 1395: 
بخش  قربانی  شدن  قیمت  به  پارک  چونگ  هی،  ژنرال  حکومت 
را،  افراد  حقوق  دولتمردان  یافت.  تحقق  کارگر  طبقۀ  از  عمده  ای 
نظیر حداقِل دستمزد یا مرخصی هفتگی، به رسمیت نمی  شناختند 
در  بیگاری  ساعت  دوازده  به  را  افراد  خود،  منافع  راستای  در    و، 
اقدامات  و  کارگری  اتحادیه  های  فعالیت   

ً
وامی  داشتند. ضمنا روز 

این  سرانجام،   .)Toussaint, 2014( بود  ممنوع  نیز  جمعی 
پارک  ژنرال  از  پس  حاکم  دیکتاتوری  تداوم  همچنین  و  اقدامات 
باعث یک سلسله اعتراضات گسترده و تغییرات اجتماعی، در دهۀ 

90 میالدی، شد که کارگران اصلی  ترین گردانندگان آن بودند. 
هنلی سه اصل را، که موجب شد تا اجرای سیاست  های توسعه، 
در جنوب شرق آسیا، با موفقیت روبه رو شود، چنین برمی شمارد:

آن،  براساس  کیفیت«:  نه  »کمیت،  یا  برتری  یابی  اصل   )1
تعداِد  دولت  دخالت  های  و  سیاست  ها  انتخاِب  اصلی  معیار 
]و  می  شوند.  متنفع  آن  ها  از   

ً
مستقیما که  است  جامعه  از  افرادی 

پیشرفت  های  نظری،  ظرافت  های  بر  اساس  دخالت  ها  به  عکس[ 
فنی یا جاذبه های زیبایی تعیین نمی  شود. 

2( اصل ضرورت یا »اولویت  ها، نه برنامه  ها«: استراتژی  هاِی 
موفِق توسعه، دست  کم در   ابتدای فرایند توسعه؛ یعنی در نقطۀ گذار 
از فقر مزمن به رشد پایدار، فاقد برنامه  ریزی دقیق بلندمدت است؛ 

فاقد برنامه  ای که بر  اساس آنچه آیندۀ مطلوب است پی  ریزی شده 
باشد. این استراتژی  ها در پی آن اند که بر  اساس   آنچه در وضعیت 
کنونی نامطلوب است اولویت  های روشنی را ایجاد کنند و تقدم با 

اولویت  هایی است که به  سرعت از منابع کمک می  گیرند.

دولت  های  در  قواعد«:  نه  »نتایج،  یا  ضرورت  اصل   )3
در  مردم  زندگی  مادی  شرایط  بهبوِد  هدِف  موفق،  توسعه  گرای 
قانونی،  اصول  و  دارد  قرار  اولیه  جایگاه  در  ممکن  زماِن  کوتاه  ترین 
رویه  های اداری، حقوق سیاسی و احکام ایدئولوژیک، همه و همه 
این  به  دستیابی  می  گیرند.  قرار  ثانویه  در جایگاه  آن،  با  مقایسه  در 
نقض  و  قوانین  از  انحراف  فساد،  هدف ممکن است شامل تحمل 
حقوق ]افراد[ باشد )Henley, 2010: 1(. وقایع اندونزی در زمان 
سال  های  رویکرد  یا  و  است،  هنلی  مقالۀ  مثال  شاهد  که  سوهارتو 
با  مبارزه  برنامه  های  مستمر  اجرای  در  آسیا،  اخیر کشورهای شرق 
با  مبارزه  برنامه  های  مستمر  اجرای  است.  موضوع  این  مبین  فساد، 
فساد الجرم برخاسته از یک نیاز اساسی و البته فراموش  شده است؛ 
زیرا این کشورها »توسعۀ اقتصادی به هر قیمت« را هدف قرار دادند. 
دولت  های  اقتصادی  حوزۀ  در  حتی  بلندمدت  در  ضرورت  اصل 
پیش  آمده  بحران  می  توان  می  رسد.  به  نظر  بسیار جسورانه  توسعه  گرا 
چنین  از  ناشی  را   ،1990 دهۀ  در  آسیا،  ببرهای  بچه  و  ببرها  برای 
جای  مستمر  رشد  ناگهان  سال  ها،  آن  »در  دانست.  سیاست  هایی 
از این  خود را به افت تدریجی و سپس ناگهانی داد. بخش مهمی 
است.  مرتبط  بیرونی،  و  درونی  بعد  دو  از  اخالقیات،  با  رویدادها 
رشوه  خواری  و  فساد  با  درون  از  این کشورها  از  برخی  اداری  نظام 
غول  های  نیز،  بیرون  از  پوساند.  درون  از  را  هسته  و  شد  عجین 
سرمایه  داری خارجی، که سرپیچی بچه غول  ها را تاب نمی  آوردند، به 
تدابیر خاص غیراخالقی برای حفظ منافع شخصی خویش متشبث 
شدند. مسائل اخالقی با معضالت سیاسی )مانند کشور اندونزی( 
درهم  آمیخت  مالزی(  کشور  )مانند  اقتصادی  جدی  مشکالت  و 
حادث  بسیاری  معضالت  و  مشکالت  بچه ببرها  و  ببرها  سر  بر  و 
به  ببرهای قوی  بود که  نمانده  بود و چیزی  شد که جهان شاهدش 
کشورهای  به  اقتصادی  ممتاز  کشورهای  و  نحیف  بچه  گربه  های 
نیازمند تبدیل شوند« )زاهدی، 1388: 241(. بحران اقتصادی که 
 در بسیاری از 

ً
از دسامبر 1997 تا سال 2001 جریان داشت، عمال

کشورها مهار شد ولی درس  های عبرت  آموزی به این کشورها داد. 
انتقال  پذیری  است  محققان  نظر   

ّ
مد همواره  که  مهمی  مسئلۀ 

مدل دولت توسعه  گرا به کشورهای مختلف است. آیا دستاوردهای 
حاصله از پیاده  سازی این مدل، به  خصوص در شرق آسیا که نمونۀ 
موفق آن است، قابلیت پیاده  سازی و الگوگیری در سایر کشورها را 
دارد؟ مدل  ها و الگوهای توسعه به  طور  کلی در چارچوب فناوری 
قرار می  گیرند. ژوئینگ )1387( این نوع از فناوری را فناوری نرم 
بیان  فناوری  پایا ذیل تفاوت  های علم و  می  داند. و همان  طور که 
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می  کند، همۀ انواع فناوری با ارزش  ها احاطه  شده و همراه هستند 
و  فرهنگی  جنبه  های  با  بیشتر  هرچه  تکنولوژیک،  محصوالت  و 
ارزشی بهره  وران سازگار باشد، در   نظر آنان مقبول  تر است. الگوها 
یا مدل  های توسعه برساخته  هایی هستند برای دستیابی به اهدافی 
فرهنگی،  توسعۀ  مادی،  رفاه  اقتصادی،  رشد  نظیر  غیرمعرفتی 
تعالی معنوی، سالمت روحی و جسمی، شادی و آرامش  خاطر. 
در  عین  حال، الگوهای توسعه از ارزش   هایی متأثرند که کاربران بر 

آن  ها نهاده  اند )پایا، 1388: 37 و 39(. 
آسیایی دولت    نشان می  دهد مدل شرق    در  حقیقت، مطالعات 
و  ا  ست  منحصر    به  فردی  تاریخی  موقعیت  ساختۀ  توسعه  گرا 
مهم  ترین محدودیت  های آن انتقال  پذیری و ایجاد نسخۀ ثانویه در 
دیگر محیط  های ملی است. در  این  باره، می  توان سه عنصر اصلی 
دولت   های توسعه  گرا را، که تقلید آن  ها دشوار می  نماید، ذکر کرد: 
و  توسعه  به  ارکان و سطوح، مصمم  تمامی  در  این دولت  ها،   )1
هدف  به  منزلۀ  اقتصادی  توسعۀ  انتخاب  بودند.  کشور  رشد 
)نظیر  آن  ها  برای  اهداف ممکن  دیگر  میان  از  دولت،  ممتاز 
با   ،)... و  نظامی  توسعۀ  سیاسی،  توسعۀ  اجتماعی،  توسعۀ 
گرفته  صورت  کشورها  این  بر  حاکم  وضعیت  در  نظر  گرفتن 
خود،  حاکم  وضعیت  توجه   به  با    کشورها  این  در  واقع  ،  بود. 
تعارضات  و  دوم  جهانی   جنگ    از  ناشی  خسارات  از  جمله 
ابرقدرت  های شرق و غرب و به  علت ضعف در   سایر حوزه  ها، 
اقتصادی  توسعۀ    جز  راهی  بقا،  حتی  و  ممتاز شدن  برای 

نداشتند. 
دارای  دولت  ها  این  اداری    و  بوروکراتیک  ساختار  ظرفیت   )2
پتانسیل مناسبی از تبعیت  پذیری و پیگیری اهداف باالدستی 
علم  در  وبر  پیشنهادی  ویژگی  های  مهم  ترین  از  که  بود 
سّنت  در  می  توان  را  ظرفیتی  چنین  )نحله  های  است  اداره 
کنفوسیوسی احترام  گذاشتن به دیوان  ساالراِن دانشمند، که طی 
صدها سال جزء فرهنگ بسیاری از این کشورها شده است، 

مشاهده کرد(. 
از  غیرمعمول  و  منحصر  به  فرد  درجه    ای  دارای  دولت  ها  این   )3
ـ   عمومی بودند. همچنین، پیگیری  همکاری بخش خصوصی  
رشد و توسعه به  وضوح با تهدیدات خارجی  ای مرتبط بود که 
خارجی  تهدیدات  اگرچه  بودند.  روبه  رو  آن  با  کشورها  این 
به استراتژی رشد بلندمدت مشروعیت می  بخشید، موقعیت 
ژئواستراتژیک این دولت  ها در محیط جنگ سرد امتیازهایی 
از  تا  می  شد  باعث  آن  ها  موقعیت  می  کرد.  فراهم  برایشان  را 
باشند؛  برخوردار  اصلی،  هستۀ  در  قبال  مهمی،  مزیت  های 
ایاالت متحده در   قبال ژاپن، و ژاپن و ایاالت متحده در   قبال 
کره و تایوان. این موضوع سهم شایانی در تقویت خودگردانی 
آن داشت. در حوزۀ داخلی، کره و  پرورش ظرفیت  و  دولت 
توزیع  یک  و  اقتدارگرا  رژیم  یک  نامعمول  ترکیب  از  تایوان 

تاریخی  بودند که خود محصول شرایط  منتفع   عادالنه 
ً
نسبتا

شرق  دولت  های  که  بود  فضایی  چنین  حاصل  بود.  خاصی 
ارائۀ  در  انحصاری  تمرکز  و  توزیع  قلمرو  از  توانستند  آسیا 
خارج  سرمایه  انباشت  و  تولید  برای  راهبردی  راهنمایی  های 

.)Onis, 1991: 115( شوند
کشور  در  توسعه  پیرامون  خود  تحقیق  در  نیز،  شیرزادی 
دولت  محور  الگوی  اصلی  مؤلفه  های  را  ذیل  عوامل  کرۀ  جنوبی، 
کره و برخی از کشورهای شرق آسیا می  داند: 1( دولتی توسعه  گرا 
و نظام اداری کارآمد؛ 2( نخبگان تحول  خواه؛ 3(اهمیت مسئلۀ 
بقا به  مثابۀ نیروی برانگیزانندۀ نخبگان تحول  خواه؛ 4( نیروی کار 
ارزان، منضبط و باانگیزه؛ 5( ارتباطات مؤثر جهانی؛ 6( بسترهای 
)شیرزادی،  سیاسی  ثبات   )7 کار(؛  )اخالق  فرهنگی  مناسب 

.)77-76 :1390
نیز، در بسیاری  از این عوامل هم  اکنون  به  نظر می  رسد بعضی 
از کشورها، وجود دارد اما رسیدن به  برخی  دیگر؛ نظیر نظام ادارِی 
نمی  نماید.  ساده  چندان  فرهنگی  مناسب  بسترهای  یا  کارآمد 
مؤثر جهانی،  ارتباطات  و  تأثیرگذاری محیط  بر  کید  تأ همچنین، 
دولت  کارایی  نافی  آسیا،  شرق  کشورهای  اقتصادی  پیشرفت  در 
، ما را در  زمینۀ 

ً
توسعه  گرا و قابلیت انتقال  پذیری آن نیست بلکه اوال

اقتصادی  توسعۀ  به  نائل  شدن  امکان  بررسی  و  تطبیقی  مطالعۀ 
با  کشورهایی  داشت  توجه  باید   ،

ً
ثانیا می  رهاند؛  ساده  اندیشی  از 

به  رغم  برزیل،  نظیر  حیث  این  از  مناسب  تر  گاه  و  مشابه  محیط 
خارجی  مستقیم  سرمایه  گذاری  از  بهره  مندی  و  شرایط  مهیا  بودن 
و فناورِی ایاالت متحده در سال  های متمادی، نتوانستند به ترازی 

مشابه تراز ببرهای آسیا نائل شوند. 

 دولت توسعه   گرا در دهکدۀ جهانی

و  شد  بررسی  توسعه  گرا  دولت  ویژگی  های  و  بنیان  ها  حال   که 
مشخص شد انتظار ما از مفهوم دولت توسعه  گرا چیست، می  توان 
به مهم  ترین موضوع مذکور در مقاله پرداخت: دولت توسعه  گرا، در 
نئولیبرال مواجه است،  با غلبه رویکردهای  دنیای جهانی  شده  ، که 
به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ جهانی  شدن، به  معنی گسترش 
ارتباطات در زمان کوتاه و از بین  رفتن فاصله  ها و گسترش مبادالت، 
فرایندی است که در دهۀ 1970 میالدی آغاز شده و اکنون با  سرعت 
Held & Koenig-Archibu- است  گسترش  در  حال  )بسیار 
روندی  جهانی  شدن  پژوهشگران،  بسیاری  به    نظِر   .)gi, 2003
ابعاد  در  و  است  سیاست  و  جامعه  اقتصاد،  در  اجتناب  ناپذیر 
دارای  علمی ـ       فناوری  و  اجتماعی  ـ   سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی، 
اهمیت ویژه  ای است. جهانی  شدن گرایش و توجه   به نوع حکمرانی 
در آینده را افزایش داده است. یکی از مهم  ترین مباحث     این   حوزه 
تالش  های  است.  جهانی  حکومت  داری  و  دولت  ها  بین  رابطۀ 
به  طورکلی  که  این موضوع صورت گرفته  بررسی  به  منظور  بسیاری 



73سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 6، شمارۀ 4، زمستان 1395

حال  در  را  دولت  ها  که  همگرایی  دیدگاه  است:  دیدگاه  سه  شامل 
جایگزینی  است  معتقد  که  واگرا  دیدگاه  در  مقابل،  می  داند؛  مرگ 
دیدگاه  میانه،  در  و  افتاد؛  نخواهد  اتفاق  جهانی  سازی  با  دولت  ها 
دیگری است که معتقد است دولت  ها با تقاضای جهانی  شدن خود 
که  می  دهد  نشان  جهان  جاری  توسعۀ  بررسی  می  دهند.  تطبیق  را 
در  جهانی  شدن،  است.  معقول  تر  پیش  رو،  آیندۀ  در  سوم،  دیدگاه 
درجۀ اول، ادغام رو  به    رشد اقتصادهای ملی است البته به  طور  گسترده 
نیز، شامل هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  ای است که در 
  سراسر   جهان گسترش می  یابد. به  زعم یکی از دانشمندان، از جنبۀ 
مالکیت  و  است  آزاد  بازار  پذیرش  افزایش  اقتصادی، جهانی  شدن 
خصوصی را به  منظور ترویج و تشویق فعالیت  های اقتصادی معرفی 
نتیجۀ  جهانی  شدن  کلی  روند   .)Emmerij, 1997: 27( می کند 
عوامل متعددی نظیر توسعۀ سرمایه  داری و پیشرفت سریع فناوری 
است. به  طور  خالصه، جهانی  شدن پدیده  ای است که به  وسیلۀ بخش 
خواسِت  با  که  منطقه  گرایی  مقابِل  در      می  شود؛  هدایت  خصوصی 
دیدگاه  ارائۀ  با  چانگ،  دیگر،  منظری  از  می  شود.  هدایت  دولت 
بیان می  کند که جهانی  شدن در  دیگری در مقابِل دیدگاه متعارف، 
میانۀ راه است و هنوز به سطحی نرسیده است که همۀ متغیرهای 
بر  خالف  اظهار می  کند،  بی  مفهوم سازد. وی  را  سیاست  های ملی 
در  ریشه  آسیا  شرق  کشورهای  موفقیت  های  نئولیبرالی،  باور 

.)Chang, 2006( سرمایه  گذاری مستقیم خارجی ندارد
توسعه  گرا،  دولت  های  بنیان  های  و  ویژگی  ها  درنظرگرفتن  با 
آن  ها  برای  را  چالش  هایی  و  فرصت  ها  جهانی  شدن،  روند  در 
در  توسعه  گرا  دولت  های  بر  وارد  انتقادهای  کرد.  تصور  می  توان 
 مرتبط با فقدان تناسب آن  ها با مفاهیم 

ً
فرایند جهانی  شدن عموما

لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است که پارادایم غالِب دنیای  جهانی    شده 
مزایای  بر  تمرکز  با  نیز  فرصت  هایی  با  این  حال،  می  شود.  شناخته 
جهانی  حکمرانی  و  جهانی  شدن  تقاضای  در  توسعه  گرا  دولت 
وجود دارد. قبل از هر چیز، دولت توسعه  گرا می  تواند خواسته  های 
دالیل  از  یکی  گوید.  پاسخ  را  توسعه  به  منظور  ملت  ها  فوری 
توسعه  به  ملت  ها  تمایل  توسعه  گرا  دولت  گسترش  برای  اساسی 
قان امر، باید گفت اگرچه فرایند 

ّ
است. در  این مورد به نقل از محق

چالش  های  با  توسعه  گرا  دولت  های  تا  شده  سبب  جهانی  شدن 
چارچوب  در  حتی  که  داشت،  توجه  باید  شوند  مواجه  تازه  ای 
برای    چشمگیری  فضای  نیز،  تجارت  جهانی  سازمان  مقررات 
تقویت  راهبردهای  طریق  از  به  ویژه  بومی،  شدن  صنعتی  تقویت 
خاصی  در   موارد  حتی  دارد.  وجود  توسعه،  و  تحقیق  و  آموزش 
نزدیکی  اگرچه  که  داده  نشان  مطالعات  انفورماتیک  مثل صنعت 
ملی  گرایانه  راهبردهای  جای  فراملی  شرکت  های  به  بیشتر  هرچه 
اولیه را گرفته، با  وجود  این، میراث  های برنامه  های ملی  گرایانۀ اولیه 

همچنان ادامه دارد )غفاری، 1390: 130(. 

5. آیندۀ پیش  رو

به  نظر می  رسد تصور آیندۀ مفهوم دولت توسعه  گرا و دولت  های 
در  دارد.  ارتباط  ما  پیش  روی  آیندۀ  به  زیادی  حدود  تا  توسعه  گرا 
به  مربوط  فرایندهای  تأثیر  تحت  دولت  ها  تمامی  فعلی  دنیای 
متغیر  مؤثر،  ظرفیت  دارای  دولِت  وجود  هستند.  جهانی  شدن 
تاریخی مهمی برای در  نظرگرفتن توسعه در گام اول بوده است و 
مالحظاتی نظیر توجه  به دنیای جهانی  شده نتایج مهمی را به ذهن 

متبادر می  سازد: 
اقدامات  بر  متکی  موفق  اقتصادِی  توسعۀ  تاریخی،  لحاظ  از 
دولت توسعه  گرا همراه با ظرفیت مناسب دولت و تمایل به استفاده 

از آن در دستیابی به اهداف توسعه است.
 معماری نوین در   حال   تکامِل ]نظام[ بین  الملل و شیوع عقاید 
توسعه  گرا  دولت  های  برای  را  دلپذیر  نه  چندان    محیطی  نئولیبرال، 

فراهم کرده است.
و  فاقد ظرفیت  که  از کشورهایی  آن دسته  باال،  موارد  با وجود 
رهبری در مسیر دولت توسعه  گرا هستند به  این  نکته پی خواهند برد 
که گریز از موقعیت  هایی که در اقتصاد جهانی به آن  ها وابسته ایم، 

دشوار خواهد بود. 
به  تنهایی، تضمین  کننده  بالقوۀ دولت، خود  وجود ظرفیت  های 
و  نمی  کند  ایجاد  مانعی  آنکه  یا  است  مؤثر  بسیار  ]البته[  نیست، 

در  واقع کاتالیزوری برای تغییر مؤثر است. 
تعیین  در    بدتر  شدن  یا  بهتر  برای  حیاتی  نقشی  همچنان  دولت 
موقعیت فضاهای اقتصاد ملی و نیروی کار در اقتصاد جهانی ایفا 
با  و  موارد   گفته  شده  توجه   به  با   .)Beeson,  11  :2004( می  کند 
توجه   به وضعیت دنیای آینده، دو گزاره را در  خصوص آیندۀ دولت 
ادامۀ روند  بر  کید  تأ اول  قرار داد: گزارۀ  توسعه  گرا می  توان مد نظر 
فعلی است. »دولت توسعه  گرا« نقش مهم خود را در رشد اقتصادی 
که  همان  گونه  داد،  خواهد  ادامه   21 قرن  در  اجتماعی  تحوالت  و 
در نیمۀ دوم قرن بیستم عمل کرد. این گزاره تاحدودی جای تأمل 
اتخاذ  با  آن،  از  فارغ  است.  دیگری  دنیای  آینده  دنیای  زیرا  دارد 
دولت  ها  تحول،  ایجاد  برای  ناکامی  نه  و  موفقیت  فعلِی  رویکرد 
دچار مشکالت عظیمی خواهند شد. تجربۀ کشورهای موفق نظیر 
کرۀ  جنوبی به  خوبی نشان  دهندۀ چنین مشکالتی است. آن  ها به  واقع 
در معرض تهدید گورکنان خود قرار دارند. انکار دولت و درخواست 
این  در  صنعتی  سرمایه  داران  خواستۀ  کسب  وکار  از  دولت  اخراج 
آشکاری  نمونۀ  خود  که  آن  ها  بدانیم  است  جالب  کشورهاست. 
چنین  بودند  خصوصی  بخش  از  حمایت  در  دولت  موفقیت  از 
سرمایۀ  حالتی  چنین  در  واقع،  در  می  کنند.  مطرح  را  خواسته  ای 
اوانز،  قول  به  البته  و  است  چالش  بر  انگیز  خود  ایجاد  شده  صنعتی 
بنیادی  ترین چالش تضعیف ظرفیت  های دولت است، زیرا موجب 
 .)396  :1380 )اوانز،  شد  خواهد  توسعه  گرا  دولت  فروپاشی 
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دولت  های  است.  رادیکال  تر  اول  گزارۀ  با  مقایسه  در  گزاره  دومین 
 مجبور به ترک مدل  های 

ً
توسعه  گرای موفِق قرن بیست  ویکم اساسا

شد.  خواهند  موفقیت  به  دستیابی  برای  توسعه  گرا  دولت  موجود 
دیگر  سنتی  سرمایه  های  انباشت  بر  متمرکز  استراتژی  های  رشد 
روابط  بر  نمی  تواند  دیگر  دولت  ـ   جامعه  روابط  نمی  کند.  کفایت 

.)Evans, 2008( سرمایه  داران متمرکز شود
دومین گزاره محتمل  تر به  نظر می  رسد، چرا  که اداراک از نقِش 
این   علت که نظریۀ توسعه  به    یافته است،  دولت توسعه  گرا تغییر 
اغلب  بیستم،  قرن  در  سنتی،  اقتصاد  تفکر  است.  یافته  تغییر 
سرمایه  اندوزی را هدایتگر رشد می  دانست و رشد را علت بهبود 
پژوهش  های جاری در  خصوص رشد  رفاه.  و  آموزش  بهداشت، 
انسانی  توسعۀ  شاخص  های  بهبود  که  می  کند  کید  تأ اقتصادی 
باعث رشد درآمد می  شود. شواهد غنی، متنوع و بحث  ناپذیری 
در   این   خصوص وجود دارد )Evans & Heller, 2013: 5(. این 
دیدگاه با رویکرد قابلیتی و تا حدودی رویکرد نظریۀ رشد نوین 
که از  جمله بنیان  های دولت توسعه  گرا هستند نیز هم  پوشانی دارد. 
کید بر یک  سری پژوهش  های اقتصادسنجی که توسط  بووزر، با تأ
رانیس1 و استوارت2 و همکاران  شان انجام شد و روابط بین رشد و 
توسعۀ انسانی را بررسی کرد و با تحلیل اطالعات آن  ها، می  گوید 
که  است  متعارف  دیدگاه  با  تضاد  و  تعارض  در  آن  ها  یافته  های 
 یک برون  داد است و در   مقابل، 

ً
تصور می کند توسعۀ انسانی صرفا

نوعی ورودی مهمی در گسترش درازمدت رشد اقتصادی است 
که  داد  نشان  تحقیقات  نتیجۀ   .)Boozer et al., 2003: 25(
اقتصادی  رشد  سیاست  های  از  جلوتر  باید  انسانی  توسعۀ  بهبود 
باشد.  دولتمردان  نظر  مد  پایدار  رشد  درصورتی  که  البته  باشد، 
ارتباط میان گسترش ظرفیت  ها و رشد اقتصادی در سراسر طیف 
 زمانی  که 

ً
گسترده  ای از سطوح و استراتژی  ها نمایان است. طبیعتا

باید مفهوم  پیشواز دولت توسعه  گرا می  رویم  به  با چنین تعریفی 
تصور  ظرفیت  ها  گسترش  توسعه  وقتی  که  کنیم.  بازتعریف  را  آن 
شود، دولت با انواع مختلفی از چالش  ها برای حل مسئله مواجه 
فعالیت  های صنعتی،  از سرمایه، در  می  شود. تشویق و حمایت   
بهداشِت  یا  آموزش  ارائۀ  بااین  حال،  است.  پیچیده  ای  فعالیت 
است.  باظرفیت    دولت  یک  بیش   از  چیزی  نیازمند  با  کیفیت 
چنین انقالِب نظری   که مبتنی   بر داده  های تجربی است، تأثیرات 
عمیقی بر مفهوم دولت توسعه  گرا می  گذارد. اگر نسل اول پژوهش 
پیرامون دولت توسعه  گرا مرکزیت نقش دولت در رشد اقتصادی 
گسترش  به  مثابۀ  توسعه،  به  نگریستن  آنگاه  می  کرد  تصدیق  را 
قابلیت، موجب می  شد که نقِش دولت مهم   تر و محوری  تر شود 

.)Evans & Heller, 2013: 7(

1.  Ranis

2. Stewart

به  طورمؤثر  بتوانند  بیست  ویکم،  قرن  در  دولت  ها،  آنکه  برای 
توسعه  گرا باشند الزم است که بیشتر مسئولیت  پذیر باشند)رویکرد 
قابلیتی(، به استقالل بیشتری در روابط با نخبگان بخش خصوصی 
دست یابند و چارچوب  های پیچیده   و موردنیاز متکی بر جامعه را 

بسازند )رویکرد نظریۀ رشد نوین و نهادگرایی(. 
آن،  از  فراتر  حتی  و  دارند  پیوند  یکدیگر  با  جامعه  و  دولت 
یکدیگر  متقابل  تقویت  باعث  و  یکدیگر  پیدایش  باعث  دو  این 
تسهیل  باعث  منسجم  و  مستحکم  دولتی  دستگاه  می    شوند. 
سرمایۀ صنعتی می  شود. طبقۀ صنعتگراِن سازمان  یافته نیز اجرای 
به  این  ترتیب،  و  می  کند  تسهیل  را  صنعتی  شدن  مشترک  پروژۀ 
واقع،  در  می  کنند.  پیدا  مشروعیت  صنعتگران  هم  و  دولت  هم 
استراتژی  های  بر  اثر  نیست؛  ممکن  احتمال  تنها  متقابل  تقویت 
دستورالعمل  هایی  با  اجتماعی  گروه  هایی  است  ممکن  دولت 
مخالف با پروژۀ اصلی دولت شکل بگیرد. با  این  حال، اظهارنظِر 
قرن  توسعه  گرای  دولت  های  نهادی  چارچوب  های  درمورد  دقیق 
بیست  ویکم جاهالنه به  نظر می  رسد. نقش دولت توسعه  گرای قرن 
بیست  ویکم، در دگرسازی اقتصادی ببرهای شرق آسیا، در دورۀ 
پایانی جنگ جهانی دوم، تا دهۀ 1980 و تا ابتدای دهۀ 1990 نه 
فقط به  خوبی قدر دانسته نشد بلکه به  طور   مؤثر نیز با تئوری  های 
نقش  نظریه  پردازی درخصوص  و  مؤثر  نشد. درک  ترکیب  توسعه 
دولت توسعه  گرای قرن بیست  ویکم زمانی محقق خواهد شد که 

.)Evans, 2008: 17( تجزیه و تحلیل شود 
ً
آثار آن قبال

نتیجه  گیری

تجربه  ای در سطح  به  منزلۀ  توسعه  گرا  مقالۀ حاضر، دولت  در 
آیندۀ  و  بنیان  ها  به  و  بررسی شد  آسیا  به  خصوص شرق  و  جهان 
درنظرگرفتن  با  بیست  و  یکم،  قرن  در  آن،  بر  مترتب  پیش  روی 
شد.  پرداخته  آن  چالش  های  و  فرصت  ها  و  جهانی  شدن  مقولۀ 
که  بانک   جهانی  چون  سازمانی  حتی  شد  اشاره  همان  طور  که 
بازویی مهم در هدایت کشورها به  سوی جهانی  شدن بوده و دارای 
نقشی تأثیرگذار در   این   زمینه است بر نقش بی  بدیل دولت  ها صحه 
ناگزیر  توسعۀ کشورها  و  اقتصاد  در  را  آن  ها  و دخالت  می  گذارد 
دنیای  در  حتی  توسعه  گرا  دولت    مدل  می    رسد  به  نظر  می  داند. 
از  به  برخی  پاسخ گویی  توانایی  و  نیز ظرفیت  جهانی  شدۀ  کنونی 
بر  خود  تئوری  این  که  به  خصوص  دارد،  را  برنامه  ریزان  سؤاالت 
بنیان  های به  روز و محکمی نظیر نظریۀ   رشد   نوین، رویکرد نهادی 
باید توجه داشت که  با  این  حال،  قابلیتی استوار است.  و رویکرد 
مدل دولت توسعه  گرا تحت شرایط محیطی کشورهای شرق آسیا 
متولد و به  ثمر رسیده   است، لذا این مدل پیشنهادی، در محیط  های 
دیگر نیز، باید با این مالحظات بررسی و ظرفیت  سنجی شود و 
بومی  ویژگی  های  بر  اساس  به  دست  آمده  پیشرفت  مدل  چه  بسا 
و  بطئی  بلکه  یک باره  نه   

ً
قطعا که  ایران،  ازجمله  کشورها  سایر 
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طی گذر زمان حاصل شده، دارای افتراقات اساسی با دولت  های 
توسعه  گرای شرق آسیا باشد. 

نکتۀ   دیگر آنکه متأسفانه با توسعۀ فرایند جهانی  شدن و ترویج 
نسخه  های نئولیبرالیسیتی در اقتصاد، بر این نسخه  ها به  خصوص 
نسخه  هایی  می  شود.  کید  تأ بسیار  در  حال  توسعه  کشورهای  در 
بر  کید  تأ یا  و  حداقلی  دولت  های  به  دولت  ها  تبدیل  نظیر 
سرمایه  گذاری مستقیم خارجی به  منزلۀ روش  های اصلی توسعۀ 
دولت  های  تجربۀ  آنکه  حال  ُنسخ اند.  دست  این    از      اقتصادی 
به  لذا  ندارد،  هم پوشانی  برداشت  هایی  چنین  با  آسیا  شرق 
تصمیمات  از  می  شود  پیشنهاد  اقتصاد  عرصۀ  سیاست گذاران 

عجوالنه در   این زمینه بپرهیزند.
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