جهانیشدنِتوسعهگراییبانگاهیبهتجربهشرقآسیا 

سید مسعود موسوی شفائی

1

چکیده 
در چند دهه گذشته ،مفهوم توسعه و راهبردهای تحقق آن ،متاثر از وجه غالب نظام بینالملل ،همواره
دستخوش تحول بوده است .طبیعی است که پس از فروپاشی شوروی و عالمگیر شدن فرایند جهانی
شدن ،مفهوم و راهبردهای توسعه نیز به تناسب این دگرگونی در نظام بینالملل ،دچار تحول شدهاند.
مقاله حاضر در صدد تبیین این موضوع است که توسعه در دنیای کنونی ما بشدت متاثر از فرایندهای
قدرتمند و محتوای ساری و جاری در جهانی شدن است و بر این اساس راهبردهای تحقق توسعه از
الگوهای خودکفایی ،استقالل ،انزوا و  ...فاصله گرفته و بهصورتی روزافزون به الگوی بازار ،وابستگی مقابل
و توسعه برونگرا نزدیک میشود؛ و در این میان تجربه توسعه در شرق آسیا نیز عموماً بهعنوان نمونه
موفق ناشی از تاسی به اصول و سازوکارهای توسعهگراییِ بازار محور مطرح میشود.

کلیدواژهها 

توسعه ،جهانی شدن ،شرق آسیا ،خودکفایی ،وابستگی متقابل ،بازار ،جایگزینی واردات ،توسعه صادرات.
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درآمد 

بر وابساتگی متقابال اسات .اینگوناه توساعه،

دو دگرگونی اساسی عالمگیر ،باا ناام جهاانی

ضروری است زیرا نظامهاای سیاسای بارای

شدن و توسعهگرایایِ باازار -محاور باه وجاه

بودن و ماندن خود نیازمند تحقق آن بهعنوان

غالب و شاخصه نظام بینالملل کنونی تبادیل

مبنای مشاروعیت خاویش در عصار جهاانی

شده و تغییری بنیادی در مباانی مشاروعیت

شدن هستند .گمانههایی کاه ایان مقالاه باا

نظام های سیاسی پدید آورده اناد .باه عباارت

استناد و اتکا به آنها به تبیین و پاسخگویی به

دیگر توسعه و پیشرفت اقتصاادی ،باه شار

پرسش اصلی خاود مای پاردازد در برگیرناده

بودن و ماندن دولت ها در عصر جهانی شادن

موارد زیر هستند:

تبدیل شده است .در چنین شرایطی کشورها

الف – جهانی شدن و توسعهگرایی بر اسااس

برای حفظ مشروعیت و پا برجا مانادن خاود

اصول نظام بازار آزاد به جریان اصالی و وجاه

چااارهای جااز ورود بااه فرآینااد توسااعه بااا

غالب جهانِ پس از دوران جنا

سارد بادل

رویکردی جهانی ندارند .شاناخت رر و ماو

شدهاند.

شکافانه این روندها نقش مهمای در طراحای،

ب – به سبب فراگیر شدن انقالب اطالعات و

تدوین و اجرای سیاساتهاای کاالن توساعه

ارتباطااات ب ار بسااتر جهااانی شاادن ،امکااان

ملی تمامی کشورها خواهد داشات .در عصار

سنجش هماره رفاه ،توسعه ،کیفیت زندگی و

جهااانی شاادن ،شاار بااه انجااام رساایدن

جایگاااه بااینالمللاای کشااورها باارای مردمااان

برنامههای توسعه ملای ،مناو باه تعاملهاای

سراسر جهان فاراهم شاده اسات و ایان امار

سازنده میان توسعه ملی/داخلی باا رونادها و

بیش از پایش بنیاان مشاروعیت نظاام هاای

جریان اصلی جهانی است.

سیاسی را باه کارآمادی و توفیاق در توساعه

نوع توسعه گرایی حاکم در جهان کنونی

اقتصادی مشرو و وابسته سااخته اسات .در

بر اساس الگوهای نظام بازار بوده و باه دور از

این شرایه ،توساعه ،شار مانادگاری نظاام

انزواگرایی است .در ایان شارایه هار برناماه

سیاساای و بنیااان مشااروعیت و امنیاات ملاای

کالن توسعه ملی برای دستیابی باه موفقیات

است.

نیازمند آشتی با جریانات اصلی نظاام اقتصااد

ج -برای به انجام رسیدن توسعه اقتصاادی و

سیاساای بااینالملاال و اسااتفاده از امکانااات

بهبااود کیفیاات عمااومی زناادگی شااهروندان،

جهانی است چرا که این الگوی توسعه مبتنی

هماهنگی با وجاه غالاب نظاام باین الملال و

توسعه اقتصادی بنا شده بر ساختار نظام بازار

شاخصهاای ثاروت و قادرت در آن را پایش

آزاد ضروری است.

دیدگان ما قرار دهد .درك این معنا به تبیین

جهانیشددن نووییرراییمدووتوسدعه جهتگیریهای کلی و خه مشیهاای کاالن
برونگرا 


توساااعه ملااای در ف اااای جهاااانی شااادن

جهانی شدن فراینادی اسات باا قادمت

نئولیبرالیسم ،چگونه باید باشاد تاا در جهاان

چند صد ساله که شکلگیری آن به آغاز عصر

آینده توسعه ،رفاه ،ثروت ،قدرت و دست آخر

مدرن باز میگردد .سازواره نوین ایان فرایناد
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آزادی عمل و عزت نفس بیشاتری را بارای

کهاان ،در روزگااار کنااونی باار اساااس تفکاار

یک ملت به ارمغان آورد.
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نئولیبرالیسم شکل گرفته است .فرایند جهانی

تجاااارب توساااعه در ساااط جهاااان و

شدن در واپسین ریختار نئولیبرالش ،از دهاه

کشاورهای گوناااگون در حاال توسااعه نشااان

 1970بهواسطه انقالب ارتباطات و اطالعات و

می دهد که در شرایه جهانی شدن ،امکان به

زیر نام "شبکهای شدن" ،با شتابی شگفتآور

بار نشستن برنامه های توسعه ملی درونگرا و

و بی سابقه ،دامنه جهانی خویش را گساترش

مبتنی بر خودکفایی و خوداتکایی بسایار کام

داده و به فرایندی به راستی عالمگیار تبادیل

است؛ و توسعه در میاان کشاورهای در حاال

شااده اساات .بااا فروپاشاای شااوروی و خاتم اه

توسعه ،در گرو رویکرد برون گرا باه توساعه و

سارد کاه باه تقویات بنیاان نظاری و

استفاده از منابع و امکانات جهانی (و عباور از

مصادیق عملی نئولیبرالیسام منجار گردیاد،

سد موانع و تهدیدهای بین المللیا بوده است.

مانع سیاسی بازدارناده جهاانی شادن نیاز از

در دنیای کناونی مردماان جهاان و باه ویاهه

پیش رو برداشته شد و این فرایند بر شتاب و

ایااران در چهااارچوب فراینااد جهااانی شاادن

گستردگی خود افزود .درك مباانی ،بایادها و

همواره در حال مقایساه شارایه اقتصاادی و

پیامدهای حاکمیات فرایناد جهاانی شادن و

رفاهی خود با سایر کشورهایی هستند کاه باا

درونمایه نئولیبرال آن (الگوی بازار ،توساعه و

محور قرار دادن توسعه برون گرا و پیوناد زدن

رفاااها از ایاان نظاار دارای اهمیاات اساات کااه

سرنوشت خود با اقتصاد جهانی به سارعت در

می تواند تصویری از جهاان آیناده ،باازیگران

حال طای کاردن مسایر توساعه اقتصاادی و

جن



ایااان مسااائله کماااک خواهاااد کااارد کاااه
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همراهی باا الزاماات جهاانی شادن و الگاوی

قدرتمناااد آن ،برنااادگان و بازنااادگان آن و
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رسیدن به رفاه پایاا و پایادار سااختن بنیاان

این نظار جازو ده کشاور رده باا ی جهاانی

مشروعیت خود میباشاند .در هماین رابطاه،

هستند و اندونزی ،ماالزی و سانگاپور نیاز از

برخاای صاااحبنظااران ،توفیااق اقتصااادی

این بابت وضعیت بسیار مطلوبی در ردهبنادی

کشااورهای شاارق آساایا را ناشاای از اجاارای
صحی الگوی توساعه بارونگارای نئاولیبرال
قلمداد میکنند.

صاحبنظران مسائل توسعه ،بهطور کلای
سبب بالندگی اقتصادهای شرق آسایا را رهاا

در واقع کشورهای شرق آسیا با ترکیاب

شدن از چنباره الگوهاای صار خودکفاایی

مزیت ها ،زمینه ها و برنامههاای توساعه ملای

اقتصادی (ضمن عدم نفی کامل آنا و ایجااد

(داخلیا با الگوهای بازار و توسعه برونگرا –

ترکیاب مناسابی از ضاروریات و برناماههااای

در هماهنگی با الزامات نظام بینالملل -رشاد

توسعه ملی با اصول حاکم بار باازار و توساعه

اقتصاااادی پرشاااتاب و پایاااداری را تجرباااه

برون گارای نئاولیبرال در تطاابق باا الزاماات

کااردهانااد .اقتصااادهای کارامااد ایاان منطقااه

بینالمللی می دانند .در واقع نظار عماومی در

کنا  ،تااایوان،

باب پیشرفت و توسعه اقتصاادی شارق آسایا

ساانگاپور و مااالزیا در سااه ده اه گذشااته از

این است که کشورهای این منطقه توانستهاند

جمله کشورهای به سارعت در حاال توساعه

یک پارادایم توسعهگارا را بار ساطوح ملای و

جهااان بااودهانااد .آنهااا در ایاان دوره بااهطااور

منطقه ای خود حاکم نمایناد؛ پاارادایمی کاه

میااانگین یااک رشااد اقتصااادی بااا ی هفاات

تمامی دیگر برنامه های ملی و منطقهای را در

درصاااد در ساااال را تجرباااه کاااردهاناااد.

مدار توسعه اقتصادی ،هماهنا  ،یکاارچاه و

پیشرفت های اقتصادی این کشورها را افازون

منسجم ساخت .در واقع دستیابی به توساعه

بااار رشاااد اقتصاااادی ،در دیگااار عوامااال و

اقتصادی به با ترین اولویت ملی هار یاک از

شاخص های بالندگی اقتصادی نیاز مایتاوان

این کشاورها تبادیل شاد و انجاام پاذیرفتن

دید .به عنوان نمونه پهوهش های دهاه 1990

توسعه اقتصادی به صورت اساسی ترین عامال

جان پیج و پیتر پتاری ،کاه هشاتاد و هفات

مشروعیت بخش و امنیت زا بارای دولتماردان

کشور جهان را از نظر نار رشاد "بهاره وری

شاارق آساایا درآمااد .توسااعه اقتصااادی در

کل عوامل" 4بررسی کردهاند ،نشان مایدهاد

کشورهای این منطقه به یاک هنجاار ملای و

(چااین ،کااره جنااوبی ،هنا

که راپن ،کره جنوبی ،تایوان و هن
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جهانی دارند.

5

کنا

از

منطقهای تبدیل شد.

انقالب ارتباطات و اطالعات و شبکه ای شدن،

است ،در بررسی تجربه توسعه شرق آسیا باه

امکان عملی تقویت و گسترش فرایند جهانی

زمینههای داخلی و منطقاهای توجاه خواهاد

شدن فراهم شده بود .به این ترتیب اندیشاه

شااد کااه در واقااع بسااتری مناسااب باارای

نئولیبرالیسم که اینک مصادیق موفق توساعه

همپیوندی ایان اقتصاادها باا فرایناد جهاانی

اقتصادی شرق آسایا را نیاز باه پیاروی ایان

شدن و استفاده از فرصاتهاای آن را تاامین

کشااورها از اصااول و راهکارهااای نئااولیبرال

کردند.



میگرفت که تقریباً بهگونه همزمان ،بر اساس

بسترهای مناسب داخلی بارای توساعه باوده
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ایاان دگرگااونیهااا در حااالی صااورت

بهره مندی از شرایه نظام باین الملال ،ایجااد

منسوب میکرد ،با فرایند جهانی شدن پیوناد
خورد و بر شاتاب و دامناه گساترش جهاانی

تجربهتوسعهشرقآسیا 

خود افزود .در واقع در مسیر این دگرگونیها،

مدت سه دهه اسات کاه کشاورهای

نئولیبرالیسم به بنیان فکری و فلسفی جهانی

شرق آسیا با رشاد اقتصاادی ساریع و پایادار

شدن تبدیل گردید و الگوی بازار ،رفاهطلبی و

خود ،تعجب و تحسین صاحبنظاران مساائل

توسعه بارونگارا را در بساتر فرایناد جهاانی

توسعه را برانگیخته اند .در خصوص ریشهیابی

شدن قرار داد .درچهارچوب دگرگونیهای یاد

موفقیت اقتصادهای شارق آسایا ،در مجماوع

شده ،بررسی الگوی توساعه کشاورهای تاازه

دو دسااته نظریااه وجااود دارد و بحا اصاالی

صنعتی شده شرق آسیا مایتواناد درسهاای

میان این دو دسته ،پیرامون نقاش دولات در

ارزشاامندی را پاایشروی سیاسااتگااذاران و

آن چیزی است که "معجزه اقتصاادی شارق
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برنامه ریزان کشورهایی قرار دهد که ناگزیر از

آسیا" خوانده میشاود .یاک عاده معتقدناد

طراحی و اجرای برنامههای توسعه ملی خاود

عامااال اصااالی ایااان "معجااازه" ،دولااات و

در عصر جهانی شدن نئولیبرالیسم هستند .از

دخالت های "فعا نه"" ،انتخابی" و "آگاهانه"

این رو در اداماه ایان نوشاتار تجرباه توساعه

آن در اقتصاد بازار بوده است .گروه دیگر کاه

کشورهای شرق آسیا با هاد بهارهمنادی از

همااان "نئااولیبرالهااا" خوانااده ماایشااوند و

درسهااای برگرفتااه از الگااوی توسااعه آنهااا

می توان نظراتشاان را در دیادگاههاای باناک

بررسی و تبیین خواهد شد .از آنجا که به نظر

جهانی ،صندوق بین المللای پاول و ساازمان

می رسد علت توفیق کشورهای این منطقه در

جهانی تجارت نسبت به شرق آسایا جساتجو
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کارد ،بارعکس عقیاده دارناد کاه علات ایان

جن

معجازه دخالاات محادود دولاات ،و اجاازه بااه

نظامی گرا و نه ایدئولوریگاراا بار کشاورهای

نیروهای بازار برای کنش نامحادود و آزاداناه،

منطقه حاکم شده است ،ف اایی کاه توساعه

انحرا اندك در قیمت ها ،ثبات اقتصاد کالن

اقتصادی را با ترین اولویت ملی هار کادام از

و توجه به مزیات نسابی باوده اسات .مادت

آنها قرار داده است ،باه گوناهای کاه دغدغاه

میاان ایان دو دساته

خاطر اصلی این کشورها ،دستیابی به توساعه

نظریااه جریااان دارد ،ولاای بااه قااول "آلاایس

اقتصااادی ،بااه عنااوان اساساایتاارین عاماال

امسدن" ،7این غیرممکن است که بتاوانیم از

مشروعیت بخش برای دولتمردان شارق آسایا

لحاااآ آمااار و ارقااام ،رابطااهای بااین رشااد

گردیااد .توسااعه اقتصااادی بااه یااک "هنجااار

اقتصادی و مداخله دولت ،یا رشد اقتصاادی و

منطقهای" در شارق آسایا تبادیل شاد .ایان

عدم مداخله دولت برقرار کنیم 8.در واقع هار

هنجااار منطقااهای در هماااهنگی کاماال بااا

یااک از دو دیاادگاه فااوق ،ماایتوانااد رشااد

روندهای پرقدرت اقتصاد سیاسی باین الملال

اقتصادی گروهی از کشورهای شرق آسیا (ناه

مبنی بر حاکمیات باازار باود .در پرتاو ایان

هماه آنهاااا و یااا رشااد آنهااا در برهاه زمااانی

درك منطقهای از توساعه تعااملیِ بارونگارا،

خاصی را تبیین کنند ولی قابلیت تعمایم باه

باارای کشااورهای شاارق آساایا" ،مشااکل

تمامی اقتصادهای معجزه گار ایان منطقاه را

توساااعهنیاااافتگی" باااهصاااورت "مسااائله

ندارنااد .آنچااه مساالم اساات ،ایجاااد ترکیااب

توسااعهنیااافتگی" در آمااد و "مساائله"  -باار

مناسب و هماهنگی میان برنامههاای توساعه

خال بحران -چیازی اسات کاه "راهحلای"

ملی این کشورها با الزامات بین المللای نکتاه

برای آن وجود دارد .بنابراین کشورهای شرق

کلیدی برای درك توسعه شرق آسیا است.

آسیا ،پس از قرار گرفتن در ف ای فوقالاذکر

زمانی است کاه بحا
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جهانی دوم ف اایی "اقتصاادگرا" (ناه

به هار حاال ،تجماع هشات اقتصااد

به ارائه راهحلها و اساتراتهیهاای گونااگونی

موفق و سریعاً در حال رشد جهاان ،در شارق

جهت دستیابی به توسعه اقتصادی پرداختند،

آسیا ،نمیتواند تصادفی باشاد ،و منطقای باه

از دولت مداخله گر و اقتدارگرای کره جناوبی

نظر میرسد که تصور کنیم عامال یاا عوامال

و تااایوان تااا "لسااه فاار" هناا

مشترکی پشت این "معجزه اقتصادی" نهفته

"جایگزینی واردات" دهههای  1950و 1960

باشد .مفروض این قسمت آن است که پس از

تااا "توسااعه صااادرات" دهااههااای  1970و

کناا  ،و از

با الزامات جهانی

منطقها ،فرآیندی را در این کشورها به وجود

شدن و توسعه مورد توصیه آن باود؛ مسایری

آورد که ماحصل آن پدیده ای به نام "معجازه

که حرکت در آن منتهی باه رشاد اقتصاادی

اقتصادی شرق آسیا" بود.

گرفتن در مسیری هماهن

ماایشااد (اگاار چااه از طریااق روشهااا و

رشااد اقتصااادی شاارق آساایا کااه

استراتهی هاای متفااوتا .اماا اینکاه چگوناه

جرقههای اولیه آن به دست راپنیها افروخته

عالوه بر هماهنگی با الزاماات جهاانی شادن،

شد ،فرآیندی تصاعدی و تشدید شاونده باود.

توسعه اقتصادی به یک هنجاار منطقاهای در

بادین معنای کااه نسال اول کشاورهای تااازه

شرق آسیا تبدیل شد ،موضوعی است کاه در

صنعتی شده شرق آسیا (کره جنوبی ،تاایوان،

این بخش به تبیین آن خواهیم پرداخت.

هناا

کناا

و ساانگاپورا پااس از کسااب

فرضیه این بخش آن است که ،عاملی

موفقیت های اقتصادی ،روندی را که به دست

تعیین کننده ای که کشورهای شارق آسایا را

راپنیها شروع شده باود ،دامان زدناد ،یعنای

در ف ااای یاااد شااده قاارار داد "راپاان" بااوده

آنها نیز به هماراه راپان شاروع باه گساترش

است؛ کشوری پیشرو که عالوه بار تاکیاد بار

الگوی راپنی در نسل دوم اقتصاادهای موفاق

الگوهای توسعه باومی ،زمیناه جهاان گرایای

منطقه (ماالزی ،تایلناد و انادونزیا نمودناد.

شرق آسیا و بستر ارتبا منطقاه باا اقتصااد

آنچه پاس از جنا

جهاانی دوم در منطقاه

جهانی را فراهم نمود .کشاوری کاه الگوهاای

ماایبیناایم ،ایاان اساات کااه کشااورهای تااازه

مختلااف توسااعه را اغلااب در هماااهنگی بااا

صنعتی شده شارق آسایا اعام از نسال اول و

الزامات بینالمللای (باهویاهه در دوره پاس از

دوم ،در حال تعقیب گام به گام راپن هستند،

جهانی دوما تجربه مایکارد و پاس از

کااره و تااایوان در پاای ارتقاااس سااط توسااعه

بومی سازی این الگوهاای جهاانی ،آنهاا را در

اقتصاادی راپاان بااه بخااشهااای الکترونیااک،

سط منطقه شرق آسیا می گستراند .توساعه

خودشان را یک پلاه باا تر بارده و صاادرات

اقتصااادی از نااوع راپناای ،تاافثیر شااگرفی باار

منسوجات و البسه را از دسات راپان تحویال

کشورهای منطقه بر جای نهاد (الگوبرداری از

گرفتند و پس از مدتی کره و تایوان توانستند

دولت اقتدارگرای راپن ،سارمایه داری راپنای،

به حد تولید کا های الکترونیکی برسند و در

جن



اقتصااادی شاارق آساایا" را پدیااد آورد ،قاارار

راپنی و گسترش سرمایهگذاری های راپان در
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 .1980ولااای در مجماااوع آنچاااه "معجااازه

ساختار اقتصادی راپنی ،بنگاههاای اقتصاادی
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همین هنگام بود که اندونزی و تایلناد تولیاد

1868ا یااک دوره فشاارده جااایگزینی واردات

9

به همراه تالش فراوان جهت جذب تکنولوری

شااایان رکاار اساات کااه "معجاازه

غرب را پشت سر گذاشت و تقریبااً از حادود

اقتصادی شرق آسیا" در تمام کشورهای ایان

سال  1880باه یاک رشاد اقتصاادی پایادار

منطقه به یک اندازه تحقق نیافته اسات .ایان

دست یافت .میزان این رشد در فاصله 1940

معجزه به صورت طیفی است که کره جنوبی،

–  1880به طور متوسه  %3/4در سال بوده

منسوجات را از کره و تایوان تحویل گرفتند.

11

در سار موفاق

است .راپن که در ابتدای عصر "میجی" در

آن ،مالزی ،تایلناد و انادونزی در میاناه آن و

معاارض تهدیااد مسااتعمره شاادن توسااه

فیلیاین در سر ناموفق آن ،واقع شادهاناد .در

کشورهای اروپایی و آمریکاا قارار داشات ،باا

کشااورهایی کااه فرآینااد تفثیرگااذاری راپاان

آغاااز قاارن بیسااتم خااود بااه یااک دولاات

عمیقتار و بنیاادیتار باوده (کاره جناوبی و

استعمارگر تبادیل شاد .بادین ترتیاب شابه

تااایوانا رشااد اقتصااادی مطماائنتاار ،همااه

جزیااره کااره در فاصااله سااالهااای – 1945

جانبه تر و مستحکم تاری ر داده اسات و در

 1910و تایوان در فاصله  1903 – 1945به

تایوان ،سنگاپور و هن

کن

12

کشورهایی که تفثیرگذاری راپان ساطحی تار

استعمار راپن درآمدند .اگار چاه راپنایهاا

بوده (مالزی ،اندونزی و تایلندا رشد اقتصادی

یکی از خشن ترین انواع استعمار را در کاره و

از حالت شکنندگی و آسیبپاذیری بیشاتری

تایوان اعمال کردناد ،ولای در عاین حاال باا

برخوردار بوده است .در ادامه بح به آزماون

توجه به فرهن

و دیدگاه خاصی که در تمام

فرضیهماان در دو دساته از کشاورهای نسال

شئون اجتماعی ،سیاسی ،اقتصاادی داشاتند

اول و دوم تااازه صاانعتی شااده شاارق آساایا

(منظااور وضااعیت منسااجم و پدرسااا رانهای

میپردازیم.

است کاه در خاانواده ،اقتصااد ،سیاسات و ...
راپناایهااا دیااده ماایشااودا ،خااود را ملاازم و

نملاولکشورهایتازهصدععییشدرق مسئول بهبود وضاعیت اقتصاادی ،اجتمااعی
آسیا(کرهجعوبیوتایوان )10
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کره و تایوان (به عنوان بخشی از خاك راپانا

روند گسترش مادل راپنای در شارق

ماایدانسااتند ،و بااا ایاان دیاادگاه بااود کااه

آسیا به ابتدای قرن بیستم باز میگاردد .ایان

بخش هایی از نظام سیاسی ،شیوههای فعالیت

کشااور در آغاااز "عصاار میجاای" (-1912

کااری و اقتصاادی راپنای،

اقتصادی ،فرهن

طول دوران استعمار به این دو مستعمرهشاان

روش های پیشرفته تر کشاورزی راپنی در کره

منتقل کردند.

و تایوان پرداختند ،که نتیجه آن افزایش قابل

در کره جنوبی و تایوان ایجاد کردند ،مرباو

بود ،به طوری که حجم تجارت کره باا راپان

به کشاورزی این دو کشور باود .در خصاوص

که عمدتاً شامل محصو ت کشاورزی میشاد

این مسئله تقریباً اتفاق نظار وجاود دارد کاه،

از  380میلیاون یاان در سااالهااای – 1912

یک دوره پیشرفت هاای کشااورزی ،پایش از

 1910بااه  4174میلیااون یاان در -1941

اتخار "استراتهی جایگزینی واردات" می تواند

( 1939به قیمت 1936ا رسید.

15

13

به عالوه راپن پس از بحران اقتصادی

پیشرفت و ارتقاس بهرهوری کشاورزی او ً یاک

 ،1929رشد نظامی گری و آغااز زمزماههاای

منبع انباشت سرمایه برای اجرای جاایگزینی

جن  ،در صدد ایجاد یک ساختار صنعتی در

واردات فراهم میکند ،ثانیاً نیااز باه کاارگران

کره و تایوان برآمد و بدین ترتیاب باه ایجااد

کشاورزی را میکاهد و بنابراین میتواند آنهاا

شبکه گستردهای از زیرساختارهای اقتصاادی

را در اختیار شهرهای بزرگ و صانایعی قارار

شااامل مراکااز تولیااد الکتریساایته ،راههااا و

دهد که هد جایگزینی واردات هستند ثالثااً

جاده ها ،شبکه های آب رسانی ،سیستم حمال

میتواند یک بازار مناساب داخلای در اختیاار

و نقل مناسب و ایجاد یک نیروی کار من به

محصو تی که توساه اساتراتهی جاایگزینی

صااانعتی و همچناااین تفسااایس تعااادادی

در موفقیت این استراتهی بسیار مؤثر باشد.

واردات تولید خواهند شد ،قرار دهد.

14

کارخانههای صانعتی در شابه جزیاره کاره و

راپن که از دو کشور کره و تایوان باه

تااایوان پرداخاات ،بااه نحااوی کااه ناار رشااد

عنوان منابع تافمین محصاو ت کشااورزی و

تولیدات صنعتی در کره به  %10در ساال ،در

مااواد غااذایی اسااتفاده ماایکاارد ،بااه منظااور

فاصله  1910 – 1940رساید و میازان ایان

افاازایش تولیااادات کشااااورزی در ایااان دو،

رشد در تایوان به طور متوساه  %6در ساال،

زمینهای کشااورزی را از دسات زماینداران



اولین دگرگونی اساسی که راپنای هاا

توجه تولیادات کشااورزی در ایان دو کشاور
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نهادها و ارگان های مختلاف راپنای و  ...را در

ایاان زمااینداران تااازه وارد نیااز بااه اجاارای

در فاصله  1912 – 1940بود.

16

بومی کره ای و تایوانی خارج کرد و آنهاا را در

در مجموع راپن کاه از انتهاای قارن

اختیار کشاورزان و مالکان راپنی قارار داد ،و

نااوزدهم توانسااته بااود یااک سیسااتم جدیااد
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حکومتی و اقتصادی در شرق آسیا ارائه دهد،

اقتاادارگرای بوروکراتیااک در کااره جنااوبی و

بخااشهااایی از ایاان نظااام نااوین مبتناای باار:

تایوان (مشابه دولت راپانا مهمتارین تحاول

ترکیبی از اقتدارگرایی سیاسی (دولت مقتدرا

محسوب میشود .پس از جنا

جهاانی دوم،

و سرمایه داری ،شایسته سا ری در اساتخدام

نیروهای راپنی خاك شبه جزیره کره و تایوان

بوروکرات ها (براساس یک سری اصول ساخت

را تخلیه کردند و آنچه که پس از خروج ایان

استخدامیا ،و در پای آن قائال شادن شافن

نیروها باقی ماند ،جامعاه ای یاک دسات باود

وا ی اجتماعی برای طبقه نخبه بوروکرات ،و

زیرا راپن به هنگاام اساتعمار ایان دو کشاور،

شااکل خاصاای از شاارکتهااای اقتصااادی و

اجازه نداده بود گروه هاای قدرتمنادی نظیار

تجاااری بااه نااام "زایباتسااو" ،17را بااه کااره و

زمین داران یا بورروازی محلی شاکل بگیرناد.

تایوان منتقل کارد .تماامی ایان خصوصایات

به عالوه آنچه که از اموال راپنیهاا در کاره و

براساااس یااک ایاادئولوری کورپوراتیسااتی ب اا

تاایوان بااه جااای مانااده بااود ،پااس از جنا

تفکید فراوان بار سااختار و اصاول فاامیلی و

جهانی به نفع دولتهای نوپای این دو کشاور

احتااارام و اطاعااات از بااازرگتااار و ناااوعی

مصادره شد.

پدرسا ری در تمام شئون اجتماعی ،سیاسای
و اقتصادی راپن بود18.خود راپنی ها در عصار

دولاتهاای قدرتمناد کاره جناوبی و تااایوان

"توکوگاوا" 19دوره پیشرفت های قابال توجاه

گردید ،البته نمیتوان از نقش جن

سارد در

در کشاورزی را طی کرده بودناد ،کاه زمیناه

تقویت این دولات هاا غافال ماناد ،زیارا کاره

مناسبی برای توفیق جاایگزینی واردات عصار

جنوبی و تایوان در دو نقطه حساس تقابل دو

میجی فراهم کرد .رواباه محکام حکومات و

قطب قرار داشته و در معرض تهدید بودند،

21

شرکت ها و شرایه تولید زایباتسوها در راپان

و به همین دلیل مورد حمایت شادید آمریکاا

بسیار شبیه روابه دولتهای کره و تاایوان باا

قرار گرفتن .کمکهای آمریکا به کره جناوبی

شرکتها و شاکلگیاری گاروههاای تجااری

در فاصله سال هاای  ،1945 – 1978رقمای

بزرگ در این دو کشور میباشد.

20

معااادل  13میلیااارد د ر و باارای تااایوان در

تحو تی که مورد اشاره قرار گرفتناد،

همین فاصاله زماانی  5/6میلیاارد د ر باوده

جهانی دوم وارد مرحله نوینی

است ،که البته میزان کمکهای نظامی از این

با خاتمه جن

شد .در این مرحله تازه ،تشاکیل دولاتهاای
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ایاان دو عاماال ساان

بنااای تشااکیل

22

هم بیشتر بوده اسات .اهمیات کماکهاای

قدرتمند و من به کاره جناوبی و تاایوان ،از

تجاری بزرگی مشابه شرکتهای راپنی ایجااد
24

دیوانسا ران این دو کشاور در آنجاا آماوزش

بر اینکه بهرهوری کشاورزی را به میزان قابال

دیده و تجارب مفیدی برای کارهاای اجرایای

توجهی افزایش داد در ایجاد برابری اجتماعی

آینااده خااود در بوروکراساای ایاان دو کشااور،

نیز نقش مهمی ایفا کرد ،و زمیناه مسااعدی

کسب کردند .به عالوه چتار حماایتی آمریکاا

برای اجرای موفقیتآمیز استراتهی جایگزینی

این دو کشور را از پرداخت هزینههاای باا ی

واردات (که بعدها توسه این دو کشور اتخاار
25

نظامی رها کرد و آنها توانستند این هزینههاا

شدا ،فاراهم آورد" .رودریاک"

را در بخااشهااای صاانعتی و باارای توسااعه

 41کشور نتیجه گرفته است ،کشورهایی کاه

اقتصااادی ساارمایهگااذاری کننااد .آمریکااا در

در حاادود سااال  1960از آمااوزش ابتاادایی

فرآیند انباشت سرمایه این دو کشور نیز نقش

مناسب تر ،نابرابری کمتر و توزیع بهتر زماین

مهمی داشته اسات باهنحاوی کاه در فاصاله

برخوردار بوده اند ،طای دوره بعادی (-1985

سالهاای  %80 ،1953 -1962کال انباشات

1960ا سریع تر از دیگران رشاد کاردهاناد.

26

ساارمایه کااره جنااوبی و  %35کاال انباشاات

بنابراین در کره جنوبی و تاایوان کاه براباری

سرمایه تاایوان از محال کماک هاای آمریکاا

درآمد نسبتاً خوبی در جوامع شان داشتند (به

تفمین شد.

23

در بررسای

عنوان مثال متوساه درآماد شاهری در کاره

فرآیند ایجاد دولت اقتدارگرا در کاره

جنوبی ،حداکثر  %15بیش از درآمد روستایی

جنوبی و تاایوان ،باا انجاام اصاالحات ارضای

بوده و ضریب جینای در هار دو کشاور کاره

تکمیل شاد .تاایوان کاه از شاورش دهقاانی

جنوبی و تایوان کمتر از ساایر کشاورهای در

نگران باود و همچناین کاره جناوبی در پای

حال توسعه بوده استا  ،کارآفرینان اقتصادی

کره ،اصالحاتی ،رادیکاالی را در بخاش

براباار و مشااابه باارای دریافاات امتیااازات و

کشاااورزی اجاارا کردنااد کااه باااقی مانااده

اعتبارات دولتی با یکدیگر رقابت میکردناد و

زمین داران بزرگ در این دو کشاور را از باین

دولت اقتادارگرا نیاز براسااس یاک سیساتم

برد (آنها یا باه کاارگران و دهقاناان کوچاک

مسابقه ،بیشاترین امتیاازات اقتصاادی را باه

جن

تبدیل شدند ،و یا بورروازی محلی را تشاکیل



جمله مکانهایی بود که بسیاری از مادیران و

کردندا .اصالحات ارضی این کشورها ،عالوه
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نظامی از ایان جهات اسات کاه ارتاشهاای

دادند که ،بعدها با حمایت دولت ،شرکت های

کارآترین فعا ن اقتصادی ،اعطاس میکرد.

27
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دولت های مقتدر کره جنوبی و تایوان
که بسایاری از مقاماتشاان در راپان تحصایل

توسه راپن اشغال شدا لاذا تحاو تی را کاه

کرده و قابلیت راپن بارای جاذب تکنولاوری

راپنیهاا در نیماه اول قارن بیساتم در کاره

غرب و صنعتی شدن را تحساین مای کردناد

جناااوبی و تاااایوان در خصاااوص سیساااتم

(ماننااد رئاایس جمهااور کااره جنااوبی پااارك

کشاورزی ،شاکل دیاوان ساا ری و نهادهاای

هی 28کاه در ساال  1961باه قادرت

حکومتی و  ...ایجاد کردند ،تجربه نکرد .پاس

رساایدا در ایجاااد دیااوانسااا ری و نظااام

از جن

نیز ،فیلاین به هایچ وجاه نتوانسات

اسااتخدامی نیااز بااه الگوهااای راپناای توجااه

اصالحات ارضی رادیکالی را که کره جنوبی و

داشتند ،به عناوان مثاال کاره جناوبی نظاام

تایوان در پیش گرفتند ،به مرحله اجرا گذارد،

استخدامی دو طبقه ای را از راپن الگوبارداری

و بااه همااین دلیاال یااک سااری گااروههااای

کرده بود ،در این نظاام افاراد عاادی پاس از

قدرتمند و صاحب نفور (مثالً زمایندارانا در

امتحاااانهاااای ساااخت اساااتخدامی وارد

این کشور به حیات خود ادامه دادند ،که هام

بوروکراسی میشدند ولی افرادی که از ساط

منجر به تداوم نابرابری اجتماعی میشد و هم

علمی با تر و شایساتگی بیشاتری برخاوردار

موجبااات ضااعف دولاات فیلیاااین را فااراهم

چون
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باارای ماادت کوتاااهی در جن ا

دوم جهااانی

29

بودند اجازه مای یافتناد کارشاان را از ساط

می آورد .در مجموع فیلیاین کاه نتوانسات

با تری شاروع کنناد کاه افاراد عاادی بایاد

فرآیندی مشابه کره جنوبی و تایوان را تعقیب

چندین سال وقت صر میکردناد تاا باه آن

کند ،از مزایای که ایان دو کشاور در نتیجاه

سط برسند ،لذا اکثر بوروکراتهاا و مادیران

اجارای کامال فراینااد فاوق (اساتعمار راپاان،

رده بااا  ،همااان افااراد پرتااوان بودنااد کااه

اصااالحات ارضاای ،برابااری اجتماااعی ،دولاات

شایستگی بیشتری در امتحان ورودی از خود

قدرتمندا به خود اختصاص دادناد ،بای بهاره

نشان داده بودند.

ماند .دولت ضعیف فیلیاین کاارآیی نااچیزی

برای آشکار شادن اهمیات تحاو ت

در اجرای برنامههای توسعه اقتصادی داشات،

فااوق در سرنوشاات کااره جنااوبی و تااایوان،

گروههای ری نفور قدرتمند از طرق گونااگون

اشاره ای به وضعیت فیلیاین در این خصاوص

امتیازات و اعتبارات مالی را به خود اختصاص

میکنیم ( به عنوان یک مقایسها ،این کشاور

می دادند (جامعه برابر وجود نداشت تاا هماه

هیچ گاه باه اساتعمار راپان در نیاماد ( تنهاا

برای دریافات ایان امتیاازات رقابات کنناد و

ضمناً دولت فیلیاین با توجه باه ح اور ایان

محاادود بودنااد ،هااد هاار دو کشااور تولیااد

گروههای قدرتمند داخلی انعطاا انادکی در

محصااو تی بااا قاادرت رقاباات در بازارهااای

سیاست های اقتصادی داشت و نمای توانسات

بینالمللی بود ،لذا در عاین اتخاار اساتراتهی

به راحتی کره جناوبی و تاایوان برناماه هاای

توسعه صاادرات ،دولاتهاای کاره جناوبی و

اقتصادی خود را تغییار داده ،اساتراتهیهاای

تااایوان حمایاات شاادیدی از برخاای صاانایع

ناکارآماااد را کناااار گذاشاااته و اساااتراتهی

داخلی به عمل میآوردند .ضمناً این دو دولت

مفیدتری اتخار کند .به عالوه دولات ضاعیف

به طور فعال درگیر ایجاد یک ساری صانایع

فیلیاین از قدرت چانه زنی کمتری (نسبت به

اساسی شادند .کاره جناوبی در دهاه 1970

کااره و تااایوانا هنگااام جااذب ساارمایههااا و

شش صنعت (شامل فو د ،پتروشیمی ،فلزات

تکنولوری خارجی و دسترسای باه بازارهاای

غیرآهنااای ،کشاااتیساااازی ،الکترونیاااک و
32

بینالمللی برخوردار بود ،و نتوانست به خاوبی

اتومبیلسازیا را باا هاد دساتیاابی باه

کره جنوبی و تاایوان (کاه از قادرت باا تری

قدرت رقابت بین المللی ظر مدت یک دهه،

30

تحت برنامه ایجاد صنایع سنگین و شایمیایی

برخوردار بودندا در این خصوص عمل کند.

33

آغاز دهاه  1960فصال ناوینی بارای

قاارارداد  ،کااه موفااق نیااز شااد و تقریب ااً در

کره جنوبی و تایوان باود و ایان دو کشاور از

اواسه دهه  1980به این هد نائال گردیاد.

ابتدای این دهاه سیاساتهاای جادی بارای

دولت تایوان نیز در ایجاد صانایع پالساتیک،

صنعتی شدن در پیش گرفتند ،هر دو کشاور

منسوجات ،فیبرها ،فو د و الکترونیاک ساهم

کااه در دهااه  ،1950اسااتراتهی جااایگزینی

34

اساسااای را بااار عهاااده داشاااته اسااات.

واردات را در پاایش گرفتااه بودنااد ،در دهااه

سیاست های هر دو کشور از این نظار مشاابه

31

جهاانی دوم

 1960بااه توسااعه صااادرات روی آورنااد،

تالش های راپان پاس از جنا

همان استراتهیی که راپن تقریباً یک دهه قبل

باارای ایجاااد صاانایع فااو د ،پااا یش نفاات،

از آنها شروع کرده باود و کشاورهای آسایای

پتروشایمی ،اتومبیال ،هواپیماا ،ماشااینآ ت

جنوب شرقی نیز یاک دهاه پاس از ایان دو
شروع کردند (باز هم الگوبرداری از راپن را در



به کارآترین فعاا ن اقتصاادی اعطااس کنادا،

آنجا که بازارهای داخلی کره جنوبی و تاایوان
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دولت بتواند با آزادی و اختیار این امتیازات را

اتخار این استراتهیها مالحظه مایکنیادا .از

صنعتی ،الکترونیک و کامایوتر بود.

35
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از آنجااا کااه هااد سیاسااتهااای

خااواهیم پرداخاات .ساارمایهگااذاری مسااتقیم

اقتصاااادی کاااره جناااوبی و تاااایوان تولیاااد

خارجی سهم اندکی در کل تشاکیل سارمایه

محصو تی برای عرضه باه بازارهاای جهاانی

کره جنوبی و تایوان داشته است و میازان آن

بود (قدرت رقابات باینالمللایا لاذا حجام و

در کره بین ساال هاای %2 ، 1976 -1987و

اناادازه شاارکتهااا در ایاان دو کشااور (باارای

در تااایوان بااین سااالهااای،1965 -1985

بهرهگیری از اقتصاد مقیاس و توان رقابات باا

 %1/35الاای  %4/32بااوده  .ایاان دو کشااور،

شاارکتهااای غااول پیکاار سااایر کشااورهای

اغلب روشهایی را برای جاذب سارمایههاای

پیشرفتها نسبتاً بزرگ میباشاد ،باه ویاهه در

خارجی اتخار میکردناد کاه بتوانناد کنتارل

کره جنوبی کاه  52شارکت عظایم در دهاه

بیشااتری روی شاایوه بااه کااارگیری ایاان

 %15 ،1990تولید ناخالص داخلی این کشور

سرمایه ها داشته باشند ،ضمن اینکاه در ایان

را تولید میکردند 36.ایان گوناه شارکتهاای

فرآیند جذب سرمایه خارجی ،بایش از خاود

باازرگ کاارهای و تااایوانی عااالوه باار اینکااه از

سرمایه وارداتی ،تکنولوری که به هماراه ایان

ساختار شارکتهاای راپنای الگاو گرفتاهاناد

سارمایهگااذاریهااا وارد مایشااد ،باارای کااره

خصیصه انعطا پذیری را نیز از شارکتهاای

جنوبی و تایوان اهمیت داشته اسات .ایان دو

راپنی به ارث بردهاند ،مثالً شرکت «هندوك»

کشور عمدتاً از اخذ مجوزهاای تکنولوریاک و

در کره جنوبی ،که در ابتدا صادر کننده ماواد

سرمایهگاذاریهاای مشاترك باا راپان بهاره

معدنی اولیه باود (در ساال 1961ا ،در ساال

گرفتند( .راپنیها در هر ناوع از ورود سارمایه

 1970به صادرات کا هاای کااربر و در دهاه

به این دو کشور و حتی دادن وامها و کمکها

 1980به صادرات محصو ت سرمایهبار ،و تاا

نیز دست با را داشتهاندا .در دهه  1970بود

سال  1989به صادرات کا های تکنولوری بر

که ،سرمایه های راپنی در نسل اول کشورهای

ارتقاس یافت.

37

تازه صنعتی شده شرق آسیا گساترش یافات.

مطالب فوق همگی شواهدی اسات از

ایاان کشااورها کااه در سااال  1970دریافاات

میزان تفثیرگذاری اساسی راپن بر کره جنوبی

کننده  %15از سارمایهگاذاریهاای مساتقیم

و تااااایوان 38کااااه بااااا گسااااترش رونااااد

راپنی بودند ،در  %30 ،1975سرمایهگذاریها

سرمایهگذاری های خاارجی راپان در منطقاه
تعمیق شد ،موضوعی کاه هام اکناون باه آن
320

39

مستقیم راپنی را به خود اختصاص دادند.

40
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اکثر سرمایه گذاری های راپنای در کاره
جنااوبی و تااایوان معطااو صاانایعی نظیاار

پالستیک صادر میکردند توساه راپنایهاا و
آمریکاییها خریداری میشد.

الکترونیک ،اتومبیل و کا های واسطه ای شد.

شرکتهای کره جنوبی و تایوان پاس

راپن از طریق این سارمایهگاذاریهاا کاه باا

از مدتی که توانستند تا حدی فناوری ساخت

مشارکت شرکت هاای داخلای کاره و تاایوان

ایاان محصااو ت را از طریااق ساارمایهگااذاری

صورت مای گرفات ،موفاق تارین بخاش هاا و

مشترك با شرکت های راپنای ،کساب کنناد،

شرکت های این دو کشور را پایهگذاری کارد.

استقالل عمل خویش را افزایش داده و خاود

شاارکتهااای "سامسااون "" ،گلدسااتار" و
"دوو" در کره جنوبی نموناهای از ایان قبیال
شرکت هاست .بنگاه های عظایم راپنای نظیار
"میستوبیشاای"" ،میتسااوئی"" ،ماااربویی" و
"آیااوا" بااه خریااد ظرفیااتهااای تولیاادی
شرکتهای تازه تفسیس کره جنوبی و تاایوان
می پرداختند به نحوی که باین  60تاا %100
سفارشات شرکتهای این دو کشور که عمدتاً
کا هااای الکترونیکاای ،پوشاااك ،کفااش و

به سرمایه گذاری در سط منطقه پرداختناد.
 50الی  %60صنایع الکترونیک کاره جناوبی
در دهااه  1980از طریااق قراردادهااایی کااه
عمدتاً با راپن منعقد شده باود صاادر گردیاد.
بااهعنااوان مثااال از سااال  ،1992شاارکت
"سامسون " کره ،با شرکت راپنی "توشایبا"
برای ساخت "حافظه سریع" کاه یاک نیماه
هااادی اساساای در ساااخت رایانااه محسااوب
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میشد قرارداد هشت سالهای منعقاد کارد .از

راپن تقلید میکردند .تماامی اساتراتهیهاا و

این نمونه قراردادهاا باا شارکت هاای راپنای

روش های فوق در حکم روبنایی هستند که بر

فراوان است .به نظر می رساد کاره جناوبی و

روی زیربنای تحو ت اساسی ایان دو کشاور

تایوان که از سرمایهگذاریهای راپن بهعناوان

در سه ربع اول قرن بیستم قرار گرفته است و

راهی جهت جذب فناوری اساتفاده کاردهاناد

این در حاالی اسات کاه ساه کشاور ماالزی،

(عالوه بر جذب سرمایها ،گام به گاام در پای

تایلند و اندونزی (نسال دوم کشاورهای تاازه

راپن در زمینه تولیاد محصاو ت باا فنااوری

صنعتی شاده شارق آسایاا بادون اینکاه ،آن

پیشرفته ،در حال حرکت بودهاند.

تحو ت اساسی کره جنوبی و تایوان را بهطور
کامل تجرباه کنناد صارفاً باه الگاوبرداری از

در مجموع میتوان گفت کره جناوبی

روشهااا و اسااتراتهیهااای توسااعه اقتصااادی

و تایوان که در طول نیمه نخست قرن بیستم

(روبناااا و بااهطااور جااامعتاار الگااوبرداری از

تحت اساتعمار راپان در آمدناد ،توساه ایان

استراتهی ها و روش هاای راپان پرداختاه اناد.

کشاور تحااو ت بنیاادینی را در ساااختارهای

نکته مهم آنکه کره و تایوان در مسیر توساعه

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی خاود

خود ضمن ایجاد تحو ت عمیق توسعهگرایانه

تجربه کردند .این دگرگونیها ،پاس از جنا

داخلی ،وضاعیت عماومی کشاور خاود را باا

جهانی دوم از طریق جن
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سرد ،جن

کاره،

الزامات نظاام باینالملال هماهنا

نماوده و

اصالحات ارضای در کاره جناوبی و تاایوان و

برای استفاده از فرصتهای نهفتاه در ف اای

تشکیل دولتهای مقتادر در ایان دو کشاور،

جهانی شدن ،حمایات قادرت هاای بازرگ را

تکمیل شد ( فرایناد الگاوبرداری از راپانا ،و

کسب نمودند .ولی کشورهای نسل دوم بدون

پااس از آن ،ایاان دو کشااور در زمااانهااای

زمینهساازی (عمیاقا داخلای بارای توساعه،

مختلف ،روش ها و اساتراتهی هاایی متفااوتی

صرفاً با اتخار بهموقع و صحی استراتهیهاای

برای توسعه اقتصادی در پیش گرفتند؛ نظیر،

توسعه ،سرنوشت خویش را باا اماواج جهاانی

جااایگزینی واردات ،توسااعه صااادرات ،ایجاااد

شدن پیوند زدند تا به رشاد و توساعه دسات

صنایع سنگین و شیمیایی ،ایجاد شرکت های

یابند .این موضوعی است که در قسامت آتای

بزرگ تجاری و غیره که در این روشها نیز از

به آن میپردازیم.

سه کشور ماالزی ،تایلناد و انادونزی نیاز باه

بلکه ماالزی تحات اساتعمار انگلساتان قارار

همراه سایر کشورهای شرق آسیا در طول سه

داشته و اندونزی نیز تحت استعمار هلناد ،در

دهه گذشاته ،یاک رشاد اقتصاادی باه طاور

این میان کشور تایلند ،در طاول تااریخ خاود

متوسه  %6 -8در سال را تجربه کردهاند .باه

مستعمره هیچ کشاوری نباوده اسات .بعاد از

ویهه جهش اعجابآور این سه کشور از اواسه

جن

جهانی دوم نیز ناه اثاری از اصاالحات

ده اه  1980بااه بعااد در میاازان صادراتشااان

ارضی مؤثر در این کشورها ،می بینیم و ناه از

(صادرات اندونزی از  67میلیون د ر در سال

دولت های اقتدارگرای مدل راپنای ،کاره ای و

 1967به  52میلیاارد د ر در ساال  1997و

تایوانی .البته دولت های نسل دوم نسابت باه

صاااادرات تایلناااد در هماااین دوره از 700

سایر دول جهان ساوم قاوی بودناد ،ولای در

میلیون د ر به  57میلیارد د ر رسیده است،

مقایسااه بااا دولااتهااای نساال اول ضااعیف

مالزی نیاز در ساال  79 ،1997میلیاارد د ر

محسوب می شادند .باه ایان ترتیاب تایلناد،

صادرات داشته که  %70آن شامل کا های باا

مالزی و اندونزی از فوایدی که کره جناوبی و

فناوری پیشرفته می شاده اساتا باعا شاد

تایوان به دلیل وجود عوامال فاوق (اساتعمار

اکثر صاحب نظران مساائل ایان منطقاه اباراز

راپن ،اصالحات ارضی مؤثر و کاهش ناابرابری

امیدواری کنند که بزودی این سه کشور نیاز

و دولت اقتداگراا بهره مند شادند ،باینصایب

به جمع نسال اول کشاورهای تاازه صانعتی

ماندند یا به طور دقیق تر به طور کامال از آن

شده شرق آسیا خواهند پیوست.

بهره مناد نشادند .البتاه تاالش هاایی جهات

بهوضوح می توان ردپای الگوی راپنای

تخفیف نابرابری اجتماعی در این ساه کشاور

را در پیشرفتهای اقتصادی ایان ساه کشاور

صورت گرفت ،نظیر سیاستهاای مرباو باه

نیز مشاهده کرد ،ولی تفاوتهاای اساسای در

قیماات باارنج و کااود باارای افاازایش درآمااد

خصوص چگونگی و میازان تافثیر راپان باین

روستائیان در اندونزی و یاا تاالشهاای ایان

نسل اول و دوم وجاود دارد .تجرباه تااریخی

دولاات در اولااین برنام اه توسااعه ملاای خااود

مالزی ،تایلناد و انادونزی ،متفااوت از تجرباه

(1969 – 1974ا که تماام تاوجهش باروی

نسل اولی ها (کره جنوبی و تایوان کاه تحات

کشاااورزی و بهبااود وضااعیت ایاان بخااش از



شرقآسیا(مایزی تایلعد اندونزی) 

سه کشور هیچ گااه مساتعمره راپان نشادند،
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اقتصاد ملی بود .در مالزی نیاز سیاساتهاای

عهده این نوع شرکتها بودا .در سال ،1987

مشابهی جهت مشاارکت تماامی ماردم و باه

 %60محصااو ت صاانعتی اناادونزی توسااه

ویهه گروههای قومی مختلاف در ثاروت ملای

شرکتهای دولتی این کشور تولیاد مایشاد.

انجام گرفت ،ولی نتایج این برنامهها به انادازه

در تایلنااد نیااز رونااد صاانعتی شاادن بااا

کره جنوبی و تایوان موفقیتآمیز نبود.

سرمایهگذاریهای وسیع دولتی آغاز شد و در

البته نمی توان رشاد اقتصاادی نسال

مالزی هم "روند ملی شادن پار شاکوه" کاه

دوم را انکار کارد ،ولای مایتاوان ادعاا کارد،

تحت "سیاست جدید اقتصاادی" در ابتادای

بخش اعظم این موفقیتها به این دلیل باوده

دهه  1970اتخار شد ،همین هاد را دنباال

است که مالزی ،تایلناد و انادونزی روشهاا و

می کرد ،به عالوه مالزی در برنامه پانج سااله

استراتهی های توسعه اقتصادی نسل اول را به

چهارم خود (1981 -1985ا آشکارا ،سیاست

خوبی الگو برداری کرده اناد و بادلیل اتخاار و

"نگاااه بااه شاارق" را در پاایش گرفاات و بااا

اجاارای ایاان برنامااههااا و اسااتراتهیهااای

الگوبرداری از راپن و کاره جناوبی اقادام باه

الگوبرداری شده (همان روبنایی کاه قابالً باه

تشکیل "شرکت صنایع سانگین" باه منظاور

آن اشاااره کااردیما از نساال اول بااود کااه بااه

ایجااااد یکساااری صااانایع اساسااای مانناااد:

چنین پیشرفتهایی نائل شدند.

ماشااینآ ت ،فلاازات اساساای ،خااودرو ،مااواد

نسل دوم سیاستهای اولیاه صانعتی

ساختمانی ،کاغذ ،الوار و پتروشیمی نمود .که

شااادن خاااود را در چاااارچوب اساااتراتهی

تولید خودرو "پروتون ساگا" که باا همکااری

جااایگزینی واردات اجاارا کردنااد ،تایلنااد در

شرکت راپنی میتسوبیشی تحقق یافت ،مظهر

فاصااله  ،1960 -1971مااالزی در سااالهااای

این سیاست جدیاد دولات ماالزی محساوب

 1958-67و اندونزی در ساالهاای - 1975

می شد .البته این تالش ها به اندازه برنامههای

( 1965تقریباً با فاصله زماانی انادکی بعاد از

کره جنوبی و تایوان در این خصاوص ،موفاق

نسل اول و با الهام گرفتن از نسل اولیهاا باه

نبود ولی به هر حال از سیاستهای نسل اول

این استراتهی روی آوردند .شرکت های بزرگ

اقتباس شده بود .از ایان قبیال برناماههاا در

دولتی مالزی ،تایلند و اندونزی نقش اساسای

اندونزی نیز قابل مشاهده است ،نظیار پاروره

در ایجاااد صاانایع ایاان سااه کشااور داشااتند

ساخت خودرو "تیمور" یا پاروره دو میلیاارد

(مشابه نقشی که در کره جنوبی و تاایوان بار

د ری تولید هواپیماهای حمل و نقل در ایان

عمدتاً باا سارمایهگاذاریهاای راپان و نسال

اشاره کرد .به عالوه از اواسه دهه  1980بعد

اولیها انجام میشد.

بر اساس پیماان پاالزا در  ،1985کشاورهای

این سه کشور در طول دهاه  1970و

مالزی ،تایلند و اندونزی ،پولهای ملای خاود

به ویهه در دهاه  1980باا آغااز اماواج اولیاه

را به د ر آمریکا متصل کردند و در نیتجه باا

جهانی شدن باه اساتراتهی توساعه صاادرات

کاهش ارزش د ر آمریکا نسبت به ین راپان،

روی آوردنااد (باااز هاام ملهاام از نساال اول و

سرمایهگذاریها در مالزی و تایلند و اندونزی،

تقریباً با یک دهاه تافخیر و باه دنباال نسال

بسیار سودآور شد ،زیرا شرکتهاای خاارجی

اولی هااا ،ولای درسات مثال کاره جناوبی و

می توانستند کا هایی باا قیمات تماام شاده

تااایوان ،در عااین توسااعه صااادرات ،انااواع

پایین در این سه کشور تولید کنند که قدرت

حمایتها از صنایع و شرکتهای داخلی را در

رقابت بین المللای باا یی داشاته باشاد .ایان

دستور کار داشتند .با اتخار استراتهی توساعه

موجااب افاازایش چشاامگیر صااادرات مااالزی،

صادرات (به خصوص از اواسه دهه  1980به

تایلند و اندونزی شد .جادول یاک نشاان داد

بعدا ،سرمایه های خاارجی زیاادی باه ساوی

که راپن در مجموع بزرگ ترین سارمایهگاذار

مالزی ،تایلند و اندونزی سرازیر شاد (میازان

این منطقاه باوده اسات و در جادول دو نیاز

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر یاک از

میبینیم که جریان سرمایهگذاریهاای راپان

ایاان کشااورها در فاصااله سااالهااای - 1996

به سوی کشورهای «آ.سه.آن» تشادید شاده

 1990نزدیک به  80میلیارد د ر باودها کاه

است.

البته مجدداً راپن و نسل اول با ترین میازان

سرمایه گذاری های راپان در انادونزی

سرمایهگذاریها را داشتهاناد .از علال هجاوم

بیشتر متوجه بخاش ماواد معادنی و صانایع

این سرمایههاا باه ماالزی ،تایلناد و انادونزی

نفت بوده است ،باه خصاوص پاس از بحاران

(عالوه بر اتخار استراتهی توسعه صاادرات در

نفتی  ،1973اندونزی تا اواساه دهاه ،1980

این سه کشورا می توان به افزایش هزینههای

بعاااااد از آمریکاااااا بزرگتااااارین مرکاااااز

کارگری در کاره جناوبی و تاایوان (و پاایین

سرمایهگذاریهای راپن بوده است .باه عاالوه

بودن این هزیناههاا در نسال دوما و تقویات

راپن ،سرمایه گذاری های وسیعی در "منااطق
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پردازش صاادرات" آ.ساه.آن باه عمال آورده

این کشورها ،شبکه ای متشاکل از ساه گاروه

اسااات .راپاااان در ساااال  1996دومااااین

شرکتها ،ایجاد شدهاند که:
یکاای از آنهااا بااه تاافمین مااواد خااام و

ساارمایهگااذار باازرگ خااارجی در مااالزی و

-

سنگاپور با سهمی معادل  %30/6بوده اساتا

ماشینآ ت میپردازد.
دومی لوازم یادکی و قطعاات را تافمین

مهمترین رقم سرمایه گذاری های خاارجی در

-

مالزی مربو به تولید محصو ت الکتریکی و

مینماید.
سومی نیز روی تحقیق و توسعه 41کاار

الکترونیکاای ماایباشااد کااه  %40/1کاال ایاان

-

سرمایه گذاری ها را شامل شده است (در سال

میکند.

1996ا .به عالوه در فاصله ساالهاای 1990

کره جناوبی و تاایوان نیاز باا گساترش

–  1975بیشترین میزان عقد موافقتنامههای

ساارمایهگااذاریهااای خااارجی خااود ،تاافثیر

بازرگانی مالزی باا کشاور راپان باوده اسات.

سرمایهگذاری های راپن را تشادید کاردهاناد.

شرکت های راپنی اغلب برای سارمایهگاذاری

کره جنوبی میزان سرمایه گذاری های خارجی

در این کشورها از د لهاای چینای اساتفاده

خااود در جنااوب شاارق آساایا را در ،1988

میکنند به نحوی که  %90سرمایهگذاریهای

نسبت به دوره  ،1981 – 85سه برابار کارد.

مشااترك راپاان در اناادونزی و تایلنااد بااا

تایوان نیز سرمایهگذاریهای خود در منطقاه

واسطه گری چینی های ایان دو کشاور انجاام

را افزایش داده است به عنوان مثال این کشور

شااده اساات .شاارکتهااای راپناای در فرآینااد

یااااک میلیااااارد د ر در پااااروره "پااااارك

سارمایهگااذاری در ایاان شاارکتهااا ،شااکل و

الکترونیک" 42تایلند سارمایه گاذاری داشاته

ساااختار شاارکتهااای خااود را نیااز بااه ایاان

است.

کشورها منتقل کرده اند ،معمو ً در اطرا هر

در سااااااااال  %35 ،1990کاااااااال

یک از بنگاه های مادر راپنی سارمایهگاذار در

سارمایهگااذاریهااا خااارجی در چهااار کشااور
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تایلناد ،ماالزی ،انادونزی و فیلیااین ،توسااه

توسعه ملی ،سرمایهگذاریهای خارجی راپنی

نسل اول صورت گرفته است ،که ایان میازان

و غیرها را اقتباس کردند ،ولای باه هار حاال

 9/5درصد ،افزایش نسبت به سال قبل داشته

همین اقتباس ناقص نیاز توانسات آنهاا را تاا

است .عالوه بر سرمایهگذاریهای خارجی کاه

حدی در ف ای اقتصادگرای سابق الاذکر کاه

از مهمترین راههای گساترش الگاوی راپان و

به عنوان عامل اصلی معجازه اقتصاادی ایان

نسل اول در ماالزی ،تایلناد و انادونزی باوده

منطقه فرض شده (مفروض مقالها قرار دهد و

است ،طر های تجاری اصلی این سه کشاور

منجر باه پیشارفتهاای اقتصاادی ایان ساه

نیز راپن و نسل اولیها بودهاند .راپن در ساال

کشور شود.

 1989بزرگترین وارد کننده نفت از انادونزی

در نهایاات ،اگاار چااه کشااورهای تااازه

بوده (بیش از  %50نفت استخراجی انادونزی

صنعتی شده شرق آسیا همگی پیشرفتهاای

را خریااداری کااردها ،ضاامن اینکااه %37/3

اقتصااادی معجاازهآساایایی داشااتهانااد ولاای

صادرات اندونزی در سال  1990-91به راپان

می تاوان دو گاروه متفااوت را در میاان آنهاا

باااوده و در فاصاااله %42/1 ،1984 -1989

تشخیص داد .گروه اول شامل کاره جناوبی و

واردات خود را نیز از راپن تفمین کرده اسات.

تایوان که با یک ترتیب و توالی منطقای و در

با توجه به اطالعات جادول ساه ،ماالزی نیاز
بیشترین واردات در سالهاای 1995 ،1994
و  1996را از راپن داشته است.
در مجموع اگر چه ساه کشاور ماالزی،
تایلند و انادونزی تنهاا روبناای مادل راپنای
(سیاستهای صنعتی ،استراتهیهای مختلاف

دوره زمااااانی نساااابتاً طااااو نی فراینااااد
دگرگونی هاای "زیربناایی" (اساتعمار راپان،
اصالح نظام کشاورزی ،اصالحات ارضی ،ایجاد
دولت اقتدار گرای بوروکراتیکا و "روبناایی"
(انواع سیاسات هاای دولتای صانعتی شادن،

327

استراتهی جایگزینی واردات ،توسعه صاادرات

میان این سه کشور نیز آنهاایی کاه باه طاور

و غیرها ناشی از گسترش مدل راپنی را طای

عمیااقتااری از تحااو ت فااوقالااذکر تاافثیر

کااردهانااد .بنااابراین از نظااام اقتصااادی قااوام

پذیرفتهاند ،توانستند تا حدی بحاران را مهاار

یافتااهتاار و رشااد اقتصااادی مطماائنتااری

کنند (تایلندا و کشاورهایی کاه الگاوبرداری

برخوردارند .به طوری که می توان تصاور کارد

سطحی تری داشاتند ،عمیقااً گرفتاار بحاران

چنانچه بحرانی در این دو کشور حادث شود،

شدند (اندونزیا.

این دو خواهناد توانسات از آن عباور کنناد،
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نمونه آن عملکارد سانجیده کاره جناوبی در

فرجام 

بحران مالی سال  1997شرق آسایا باود کاه

نظام بین الملل در هر عصری بر اساس اصول،

این کشور توانسات آن را مهاار کنناد و وارد

هنجارها ،قواعد و رویههاای خااص آن دوران

مرحله ای با تر از توسعه اقتصادی خود شود.

تعریف شده است؛ بهنحوی کاه باازیگران هار

اما گروه دوم شامل مالزی ،تایلناد و انادونزی

دوره از تاریخ روابه بین الملل بر مبنای اصول

که فقه تحو ت روبناایی ناشای از گساترش

و قواعد هماان دوره ،رفتاار و رواباه خاود را

الگوی راپنی در شرق آسیا را تجربه کردناد و

تنظیم نموده و در صدد حفظ و ارتقا قدرت و

صرفاً خود را باا الزاماات باازار جهاانی پیوناد

جایگاه بینالمللی خویش بودهاند .برای مثاال

زدند تا از فرصتهای ناشی از گسترش فرایند

در قرن نوزدهم ،نظاام باینالملال بار اسااس

جهااانی شاادن سااود برنااد ،رشااد اقتصااادی

موازنه قوای میان قدرت هاای بازرگ تعریاف

شکننده ای داشاته اناد .در عمال نیاز دیادیم

می شد و روابه و تحاو ت آن زماان نیاز بار

بحااران مااالی سااال  1997در شاارق آساایا از

اساس اصول ،هنجارها و قواعد حاکم بر نظاام

کشورهای گروه دوم شروع شاد و در سراسار

موازنه قوا قابل تبیین باود .در فاصاله جنا

منطقه گسترش یافات (مایتاوان ادعاا کارد

جهااانی دوم تااا فروپاشاای شااوروی ،نظااام

بخش عمدهای از بحران کره جناوبی و راپان،

بین الملل بر اساس اصول ،قواعد و هنجارهای

ناشی از به خطر افتادن سارمایهگاذاریهاا و

حاکم بر نظام دو قطبی و مولفاههاای جنا

بازپرداخاات وامهااای اعطااایی ایاان دو بااه

سرد قابل فهم بود .بازیگران باینالمللای ایان

کشورهای گاروه دوم باوده اساتا ،حتای در

عصاار نیااز بقااا و ارتقااا قاادرت خااود را در

تعریف میکردند.

قدرت بازیگران بین المللای خواهناد باود .در

با خاتمه جن

جهانی شدن که از دهه  1970میالدی رشاد

از تعیاین کنناادهتاارین و اصالیتاارین مبااانی

خود را آغاز کرده بود ،فرصت بی نظیری برای

مشروعیت و بقا نظام سیاسی بهویهه در میان

عالم گیر شدن پیدا کرد .جهانی شدن کاه باه

کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

واسااطه انقااالب ارتباطااات و اطالعااات و زیاار

در چنااین ف ااایی توسااعه اقتصااادی

عنوان فنااوری اطالعاات و شابکه ای شادن،

کشااورهای تااازه صاانعتی شااده شاارق آساایا

بستر مناسبی برای فراگیر شدن یافته بود ،باا

بهمثابه شاهدی بر کارآمدی و نیز لزوم پیروی

فروپاشاای شااوروی از قیااد مااانع سیاساای

از اصول حاکم بر جهانی شدن و توسعهگرایی

پاایشِروی گسااترش خااود نیااز رهااا شااد و

بازار -محور قلمداد مای شاود .اگار چاه ایان

به راستی جهاانی گردیاد .فروپاشای شاوروی

گاازاره حااداقل در بخشاای درساات بااه نظاار

همچنااین بااهمثاباه شاااهدی باار کارآماادی و

می رسد ،اما مباح طرح شده در ایان مقالاه

پیروزی نظام بازار آزاد و مولفههای نئاولیبرال

در باب تجربه توسعه شرق آسیا نشان داد که

آن قلمداد گردید .به این ترتیب جهانی شدن

کلید موفقیت این کشورها ،در ایجاد ترکیاب

و محتوای نئولیبرال آن (بازار ،توساعهگرایای

مناسبی از شرایه و زمینه های داخلای بارای

برون گرا و رفاه طلبایا باه وجاه غالاب نظاام

توسعه باا الزاماات و اصاول حااکم بار نظاام

باینالملاال تباادیل شاد و الگااوی توسااعه↔

بینالملل نهفته است .در واقع این کشورها باا

ثااروت↔ قاادرت را تثبیاات نمااود .ایاان اماار

الگوبرداری از راپن به منزلاه کشاور پایشرو

الگوی "امنیت و قدرت از طریاق توساعه" را

شرق آسیا در امر توسعه ،زمینهها و بسترهای

به عنوان جایگزین الگاوی "امنیات از طریاق

داخلی زم برای توسعه ملی را فراهم نمودند

قدرت نظامی" مطارح سااخت .در واقاع ایان

و به طور کلی توساعه را باا مشاروعیت نظاام

باادان معنااا اساات کااه از ایاان پااس اصااول،

خود پیوناد زده و آن را باه شار بقاا نظاام

هنجارها ،قواعد و رویه های ساری و جاری در

خویش تبدیل کردند؛ بهنحوی که توساعه باه

محتوای جهانیشدن نئولیبرال و توسعهگرایی

موضوع مارگ و زنادگی نظاام سیاسای آنهاا



سارد ،فرایناد قدرتمناد

این شرایه توسعه گرایی و تامین رفاه به یکی

شماره چهل و هفتم تابستان 1387

چهااارچوب اصااول حاااکم باار همااین عصاار

برون گرا ،تعیاین کنناده شارایه بقاا و ارتقاا
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مباادل گشاات .حاصاال ایاان فراینااد عمااومی

غیرمسااتقیم در اختیااار سااایر کشااورهای

تبدیل شدن توساعه باه یاک هنجاار فراگیار

توسعهگرای شرق آسیا قرارداده است.

منطقهای در شرق آسیا بود.
اصل بعدی توساعه در ایان منطقاه آن

نئولیبرالیسم و توسعه برون گرا بهعنوان وجاه

بااوده اساات کااه فراینااد توسااعهگرایاای ایاان

غالب نظام بینالملل کنونی ،توسعهیاافتگی از

کشااورها همااواره در هماااهنگی و تطااابق بااا

طریق تعامل سازنده و همکااری گساترده باا

مولفههای حاکم بر نظام بینالملل همان عصر

نظام بینالملل امکانپذیر است و نه از طریاق

پی گیری شده اسات .در واقاع توساعهگرایای

خاااود اتکاااایی صااار  ،انااازوا و تقابااال.

شرق آسیا اگرچه ماهیتی رقابت آمیز و حتای

توسعه یافتگی در عصر جهانی شدن منو باه

در مااواردی چااالش برانگیااز در قبااال نظااام

برقاااراری پیوناااد و همکااااری گساااترده در

بین الملل و قدرتهای بزرگ آن داشته اسات

چهارچوب نظام بین الملال بارای اساتفاده از

ولی هیچ گاه به موضوع تنش امنیتی و تقابال

امکانات و رفع تهدیدهایی اسات کاه باهطاور

ماهوی با نظام بینالملل تبدیل نشاده اسات.

طبیعی در برابر هر کشاوری کاه قصاد ارتقاا

توسعه گرایی شرق آسیا هم در زمان نظاام دو

منزلت بین المللی خود را داشاته باشاد باروز

قطباای و هاام در دوران پااس از فروپاشاای

خواهد کارد .در چناین شارایطی اسات کاه

شوروی توانسته است از طریق همااهنگی باا

الگااوی رقاباات و همکاااری جااایگزین الگااوی

مولفه ها و اصول حاکم بر این دو عصر که باه

رویارویی و تقابل خواهاد شاد .البتاه در ایان

سارد و سااس جهاانی

رابطه تجربه توسعه شرق آسیا نشان میدهاد

شدن بود ،از فرصت ها و امکانات باین المللای

کااه اگرچااه هماااهنگی بااا مولفااههااای نظااام

برای توسعه ملی خاود بخاوبی بهاره بارداری

بینالملل نقش مهمی در توفیاق برناماههاای

کند .در واقع راپن بهمثاباه کشاور پیشارو در

توسعه ملی دارد ولی این به معنای پیاروی و

این منطقه همواره این الزامات باینالمللای را

تقلید تمام عیار از توسعه گرایی نئاولیبرال در

اخذ کارده و پاس از باومیساازی و نهادیناه

چهااارچوب جهااانی شاادن نیساات بلکااه هاار

نمااودن آنهااا در ساااختارهای اجتماااعی و

الگوی توسعه نیازمند بومی سازی و نیز فراهم

فرهنگی منطقه ،آن را باهصاورت مساتقیم و

ساختن بسترها و زمینه های مناساب داخلای

ترتیب شاامل جنا
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حاصل بح آنکه در عصر جهانی شادن

پیونااد بااا نظااام بااینالملاال و جهااانی شاادن

. Kwon, Jene "The East Aisa Challenge
World

Neoclassical

Orthodoxy",

to

ف ا استفاده نمود .در صاورت فاراهم نباودن

642.
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