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چکیده
اتخاذ رویکرد مباس بیرای توسیعه ،یکیی از موضیوعات مهیم در ا تصیاد
سیاسی بینالملل است .برنامیههیای ارائیه شیده در اجمیاع واشییبگتن ،از
رویکردهای غال در این زمیبیه اسیت .امیا در سیا هیای اخییر ،بیا رشید
خیرهکببده ا تصاد چین ،توجه بسیاری از صاح نظیران بیه ایین موضیوع
جل شده که چین در حا تبدیل به الگوی جدید توسعه بیرای کشیورها
است؛ که از آن به اجماع پکن یاد میشود .متیاثر از ایین شیرایط ،سیووا
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

اصلی پژوهش این است که شباهتها و تفیاوتهیای اجمیاع واشییبگتن و
اجماع پکن کدامبد؟ تا چه حد اجمیاع پکین مییتوانید بیه الگیوی جدیید
توسعه برای کشورهای خواهان توسعه تبدیل شود .ببابر فرضییه ،بیه نظیر
می رسد ،شباهت های دو مکت تاکید بیر صیادرات ،تجیارت آزاد و الگیوی
توسعهگرایی در مقوالت ا تصادی و سیاسی از سوی هیر دو مکتی اسیت.
تفاوت دو مکت در تاکید اجماع پکن بر دولت محیوری و ا تیدارگرایی در
توسعه ،تلفیق جغرافیای ا تصادی و سیاسی و تاکید بر ا تصیاد مبتبیی بیر
نوآوری است که در اجماع واشیبگتن نادیده گرفته شده است .چهیارچو
نظری موضوع ،مبتبیبر ا تصاد سیاسی دولت محور رابرت گیلپیین اسیت.
برای بررسی موضوع نیز از روش پژوهش علّی – مقایسهای اسیتفاده شیده
است.

واژههای کلیدی :اجماع پکن ،اجمیاع واشییبگتن ،ا تصیاد دولیت محیور،
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مهالعه تهبیقی

مقدمه
ین از زمان اص حات اق صادی دنگ نیائوپینگ در دهه  ،1970مسکیر طکوالنی و
دنواری را طی کرده است میانگین رن .اق صادی ین از  1980تا  ،2010حک.ود
 10درص .بوده است در این دوران سطآ زن.گی ص.ها میلیون نکهرون .ینکی از
مرحله زیر ه فقر مطلق به باالی ه فقر ارتقا یاف ه است ین در سکال ،2011
ح.ود ن

درص .مرد آن در فقر مطلق بودن .و این رن .زمانی قابل توجه است

می بردن .در نرای کنکونی ،کین از زیرسکاهت و بنیکانهکای اق صکادی قکوی و
محکمی برهوردار است رتبه این کشور از بین  140اق صاد برتر مطکر جهکان در
سال  2015رتبه  28است ین به سطآ نظکا آموزنکی در حک .و انک.ازه جهکانی
دست یاف ه است سرمایه گذاری وسیتی در این کشکور در زمینکه زیرسکاهتهکای
انرژی و حمل و نقل صورت گرف ه و مهمتر اینکه از محی اق صادی ک ن باثبکاتی
برهوردار است ین آنق.ر از مرحله کمی توسکته اق صکادی آسکوده هکاطر نک.ه
است که از سال  2011به این طکرف رنک .کیفکی را در برنامکه توسکته در فاصکله
سالهای  2011تا  2015مورد توجه قرارداده اسکت ایکن اقک.ا را رئکی جمهکور
فتلی ،نی جی پینگ ،از آن به مثابه م وازنسازی اق صاد نا میبرد که در آن رنک.
کن رل ن.ه در دس ورکار قرارگرفت ( )Schwab, 2015: 28براسکاس گکزارش مجمکع
جهانی اق صاد 1،منطقه آسیا که ین در این منطقه قراردارد ،سریعترین رن .توتیک.
ناهاتص داهلی را از سال  2005تاکنون تجربه ککرده اسکت حک.ود  30درصک .از
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که آن را با سال  1990مقایسه نمائیم که  61درص .مرد

ین در فقر مطلق به سکر

75 1. World Economic Forum

توتی .ناهاتص داهلی جهان را این منطقه به هود اه صکاص داده و در ایکن میکان
سهم ین به تنهایی  16درص .است در همکین ارتبکاط رتبکه اول حجکم و انک.ازه
بازار جهانی از آن ین است ()Schwab, 2015: 12-19
در ارتباط با موعوع ،پژوه های مخ لفی صورت گرف ه اسکت علکوی تبکار
( ،)1373در مقاته «فقر و سیاستهای تت.یل ساه اری» ،در بحث هود از راهککار
برون رفت از فقر ح.اقل برای برهی از کشورها ،کاربست موتفههای توستهبخک
برنامههای تت.یل ساه اری را عروری میدانست و به نق .و بررسی عواقب برنامه
تت.یل در ایران پرداه ه است این موعکوع بکه نکرای داهلکی در ایکران در دوره
تت.یل اق صادی برمیگردد مرتضوی ( )1377در مقاته «تت.یل ساه اری؛ فاز نوین
تیبراتیسم و آثار و ن ایج سیاستهای تت.یل اق صادی ایران» ،بکا بررسکی پیامک.های
برنامه تت.یل اق صادی در ایران ،مت ق .بود اگر کشوری فاق .نیروی انسانی نایس ه
بان .و زیربنکای اق صکادی تقریبکا پیشکرف های هکم ن.انک ه بانک ،.در اثکر اجکرای
برنامه های تت.یل ساه اری ،به فقر و مشک ت اج ماعی و سیاسکی دیگکری مبک
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هواه .ن .محم.علی نکیرهانی و فریبکرز ارغکوان پیرسک می ( ،)1395مقاتکهای
مش رک با عنوان«اجماع پکن؛ اتگوی نوین توسکته در عصکر جهکانی نک.ه» را بکه
نگارش درآوردن .نویسن.گان ،عمن اناره به نرای نوین جهکانی نک.ن اق صکاد،
به برهی از اصول و ات های فراروی بکارگیری م.ل توسکته اق صکادی اجمکاع

پکن اناره کرده ان .که اتب ه با اجماع وانکینگ ن مکورد مقایسکه قرارنگرفکت جکان
ویلیامسککون ( )2004در مقاتککهای تحککت عنککوان «تاریخچککهای مخ صککر از اجمککاع
وانینگ ن» ،عمن اناره به  10مورد از اصول کلیک.ی اجمکاع وانکینگ ن ،راهحکل
هرو از بحران ب.هی و توسته در امریکای التین را توعیآ میده .این مقاته بکر
توعیآ مفهو اجماع وانینگ ن تمرکز کرده اسکت جکوزف اسک یگلی ز ( )1385در
مقاته هود با عنوان «پ

از اجماع وانینگ ن» ،عمن ان قاد از اجماع وانینگ ن ی

سری اصول برای اص

این اجماع با عنوان اجماع پساوانینگ ن ارائکه ککرد ایکن

تحقیق تنها به ارزیابی درونی اجماع وانینگ ن پرداه ه است در اثر دیگری ،رامکو
( ،)2004در پژوهشی با عنوان «اجماع پکن» ،با تمرکز بر روی مفهو اجماع پککن
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به بررسی ابتاد و اصول آن پرداه ه است و مقایسه تطبیقی بین دو اجماع بررسکی
نمینود
در کل ،تحقیق حاعر با تمرککز بکر محورهکای مهکم اجمکاع پککن و اجمکاع
وانینگ ن ،م اثر از ادبیات فو ت ش میکن .به این سئوال اصکلی پکژوه

پاسکخ

ده .که نباهتها و تفاوت های اجماع وانینگ ن و اجماع پکن ک.امن.؟ و تکا که
ح .اجماع پکن می توان .به اتگوی ج.ی .توسته برای کشورهای هواهکان توسکته
تب.یل نود بنابر فرعیه ،به نظر میرس .نباهتهای دو مک ب :تاکی .بر صکادرات،
تجارت آزاد و اتگوی توسته گرایی در مقوالت اق صادی و سیاسی ،از سوی هر دو
مک کب اسککت تفککاوت دو مک ککب :در تاکیکک .اجمککاع پکککن بککر دوتککتمحککوری و
اق .ارگرایی در توسته ،تلفیق جغرافیکای اق صکادی و سیاسکی و تاکیک .بکر اق صکاد
مب نیبر نوآوری است که در اجماع وانینگ ن نادی.ه گرف ه ن.ه است هکار وب
نظری موعوع مب نی بر اق صاد سیاسی دوتکت محکور رابکرت گیلپکین اسکت بکرای

 .1مفهوم اقتصاد سیاسی دولتمحور
هر ن .دالیل مطر ن.ه در هصوص محک.ودیتهکای سیاسکت ،افکول دوتکت و

عقبنشینی دوتت به تبع تفو نسبی اق صاد تیبراتی و جهانی ن.ن 1به وجود آمک.ه
است ،اما بای .هاطر نشان کرد به رغم وجود تفاظی در مورد سیاستهای نئوتیبرال،
همچنان پیون.ی تنگانگ میان عملیات بازار و میزان نظارت دوتت ،در سطآ ملی و
بیناتمللی ،وجکود دارد (اسکمیت و همککاران )3 :1392 ،بکرای بررسکی کننک.گان
اق صاد سیاسی بیناتملل ،اهمیت اساسی دارد که نگاه هود را روی دوتکت و نحکوه
سازگار ن.ن با نیروهای داهلی و هارجی م مرکز سازن( .گریفی

)339 :1393 ،

با وجود اهمیت اق صاد بازارمحور ،اع قاد بر این اسکت ککه بکازار و نیروهکای
اق صادی به تنهایی نمیتوانن .تتیین کنن.ه ساه ار و اق صاد جهانی بانن( .گیلپکین،
 ) 28 :1392بای .توجه دانت که بازار جهانی مس قل از سیاست وجود ن.ارد ،ح ی
اگر بازار آزاد و آزادی تجارت و فتاتیت اق صادی را در نظر بگیریم ،این امر زایی.ه
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بررسی موعوع نیز از روش پژوه

علّی – مقایسهای اس فاده ن.ه است

77 1. Globalization

تصمیم دوتت است پژوه
ج.ی به نق

حاعر به این مسئله عنایکت دارد ککه در کنکار توجکه

دوتت/ملت در عرصه اق صاد ،نق

بازار قابل توجه و تامکل اسکت،

اما در عین حال س ایشگر دست نامرئی دوتت در اق صاد هم نیست گیلپین مت قک.
است که پژوهشگران برای ارزیابی جامع و درک صکحیآ اق صکاد جهکانی ،نیازمنک.
توجه همزمان به نق

بازار و دوتت هس ن( .گیلپین)29 :1392 ،

بهنظر گیلپین ،یکی از ان قادات مهم از پارادایم واقعگرایکی دوتکتمحکور ایکن
است که دوتت به واح.ی تب.یل نک.ه ککه در بتک .اق صکادی ،ککارکردی نخواهک.
دانت و با اینکه در گذن ه برای ایجاد ثروت و م.یریت امور جهانی بسکیار مکوثر
بوده است ،اما تحوالت اق صادی متاصر سکبب از دسکت دادن ککارکرد گذنک ه آن
ن.ه است (قاسمی )100 :1384 ،اما به نظر رابرت گیلپکین ،اق صکاد بکاز ح کی بکا
وجود موفقیت در عرصه بکین اتمللکی ،یک

وعکتیت اسک ثنا اسکت و ایکن دوتکت

محوری در اق صاد است که همواره در جهکان ثابکت اسکت گیلپکین مت قک .اسکت
«دوتت/ملت همچنان به عنوان ی

بازیگر مهم در عرصههای داهلی و بکیناتمللکی

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره چهارم  زمستان 139٥

اق صاد باقی هواه .مان( ».گیلپین )7 :1392 ،به عبارت به ر بنکا بکه گف که گیلپکین
هنوز سیاست ملی ،تتیین کنن.ه اصلی امورات اق صادی است

)(Gilpin, 2001: 3

 .2اصول ،اهداف و شاخصهای اجماع واشینگتن
اجماع وانینگ ن 1برای ه صهسازی موعوع مش رک در میکان توصکیههکای ارائکه
ن.ه توس نهادهای مس قر در وانینگ ن مانن .صکن.و بکیناتمللکی پکول 2،بانک

جهانی 3و وزارت هزانهداری امریکا 4مورد اس فاده قرارگرفت ،ککه مجموعکهای از

سیاستهای تت.یل ساه اری 5است یتنی سیاستهای اق صادی که کشورها بایک.
به منظور کسب ص حیت برای اهذ وا از بان
و کم

جهانی و صن.و بیناتمللی پکول

به بازپرداهت ب.هیهای ق.یمینان به بان های تجاری ،دوتتها و بان
1. Washington Consensus
2. International Monetary Fund
3. World Bank
4. U.S. Department of the Treasury
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5. Structural Adjustment Politics

جهانی از آنها پیروی کنن( .سلیمی فر و دیگران )16 :1393 ،واژه اجماع وانینگ ن

در سال  1989برای اوتین بار توس جان ویلیامسون 1اس فاده ن .اجماع وانینگ ن
به مجموعه فرهنگ و اجماع موجود در هصوص نسخههکای توسکتهای در داهکل
نهادهایی همچون صن.و بین اتمللی پول ،گروه بان
جهانی اط

مینود (ظری

جهکانی و سکازمان تجکارت

و سجادپور)658 :1391 ،

در پایککان دهککه  1970مککی دی ،تحککتتککاثیر اق صککاددانان مک ککب نککیکاگو 2و

دگرگونیهای نانی از تحول در سیاستگذاریهکای اق صکادی بری انیکا و امریککا،
مو تازهای در عرصه ان.یشه اق صادی به پا هاست ککه طکی مک.ت زمکانی کوتکاه
بخ

بسیار بزرگی از کشورهای پیشرف ه را در بر گرفت همزمانی این رویک.اد بکا

زای

و گس رش بحران ب.هیهای هارجی در نمار زیادی از کشورهای در حکال

توسته ،روایت تکازه مک کب نکیکاگو را در انطبکا بکا مسکائل «جهکان سکو » ،در
سازمانهای بیناتمللی اق صادی به ویژه صن.و بیناتمللکی پکول و بانک

جهکانی

برتین و افول جاذبه مکاتب مارکسیس ی ،این تحکول فککری اق صکادی بکا سکرعت
بیش ری به محافل تکنوکراتی  ،کانونهای دانشگاهی و حلقههای رهبری در نکمار
زیادی از کشورهای امریکای التین ،آسیا و افریقا راه یافت

)(Williamson, 2003: 10

اجماع وانینگ ن نکامل فهرسک ی از سیاستهکای اق صکادی بکود ککه از نظکر
بان

جهانی و صن.و بیناتمللی پول و وال اس ریت ،ح.اقل نیکاز بکرای سک مت

هر اق صادی به نمار میآمک .و ادعکا مکینک .ککه جکوهر هکرد مشک رک انسکانی
است که تمامی اق صاددانان نسبت بکه آنهکا انک راک نظکر دارنک( .نقکیزاده:1391 ،
 )9نکل زیر نشان دهن.ه اصول  10گانه اجماع وانینگ ن است:
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پراکن.ه ساهت و از آنجا به دنیای در حال توسته رسی .بت.ها ،با فروریزی دیکوار

1. John Williamson

79 2. Chicago School

جدول 1-اصول10گانه اجما واشینگتن
عنوان
 -1انضباط مالی
 -2مرتبساز مجدد
اولویت مصارف عمومی
 -3اصالحات مالیاتی
 -4وزادساز نرخها بهره
 -5نرخ ارزها رقابتی
 -٦وزادساز تجارت

شرح
این موضو مربوط به چهارچوب منطقها می شد که در ون تقریبا همه کشورها با کسر
بزرگ در بودجه که به بحران تراز پرداختها و تورب باال منجر میشد مواجه بودند .این امر
عمدتا قشر فقیر را تحتتاثیر قرارمیداد؛ زیرا ثروتمندان می توانستند سرمایه خود را در
خارج از کشور نگهدار کنند.
روش مخارج باید تغییر یابد ،به طور که به نفع رشد و به نفع فقرا باشد ،تغییراتی مانند
تبدیل یارانه نامناسب به بهداشت و وموزش پایه و زیرساختها.
هدف تعیین نظاب مالیاتی است که بتواند پایه مالیاتی گسترده را با نرخها مالیات نهایی
متوسط ترکیب کند.
----البته اختالف نظراتی در این باره وجود دارد که وزادساز تجارت با چه سرعتی باید انجاب
شود ،اما همه صاحب نظران در اصل قضیه وزادساز توافق دارند.

-7وزادساز سرمایهگذار
مستقیم خارجی
 -8خصوصیساز

 -٩مقرراتزدایی

این شامل وزادساز گسترده حساب سرمایه نمیشود.
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یک فرایند جهت انتقال دارایی ها به واحدها ممتاز به نسبت ارزش واقعیشان است.
شواهد نشان می دهد که این امر سودمند است اگر به درستی انجاب شود ،و واحدها
خصوصی یا در یک بازار رقابتی به فروش می رسند و یا به درستی تنظیم میشوند.
این امر به طور خار در کاهش موانع ورود و خروج تأکید دارد ،نه بر لغو مقررات طراحی
شده برا امنیت یا حفظ محیط زیست ،و یا برا کنترل قیمتها در یک صنعت
غیررقابتی.
این در درجه اول شامل ایجاد یک بخش غیررسمی با توانایی برا به دست ووردن حقوق
مالکیت با هزینهها قابل قبول است.

ن ایج اتخاذ سیاستهای اجماع وانینگ ن به ان.ازهای که م.افتان بکازار آزاد ان ظکار
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 -10حقوق مالکیت

بای .به این نک ه توجه دانت که بخشی از تفو نسبی اجماع وانینگ ن ،مربوط به
ساه ار بیناتمللی آن زمان ،یتنی فروپانی نوروی بکه عنکوان مرجکع اصکلی یک

اق صاد دوت ی و اق .ارگرا بود در این رابطه موسی نتکیم 1مک.عی اسکت فروپانکی

ناگهانی سیس م نکوروی و سکرهوردگی نانکی از ایک.ههکای سوسیاتیسک ی ،ارائکه
مجموعه فکری جایگزین برای گونگی سازمان.هی زنک.گی اق صکادی و سیاسکی
در عصر پسانوروی را الز نمود
این پژوه

)(Naim, 2000

اما ه از رویکرد دوتکتمحورانکه

به قضکیه نگکاه کنکیم و که از منظکر من قک.ان ایکن اجمکاع و که از

واقتیت های مشاه.ه پذیر در بررسی دسک اوردهای اجمکاع وانکینگ ن ،بسکیاری از

دان ن ،.مثبت نبود به عنوان مثال ،ن.ین کشور کم کر توسکته یاف که در بحبوحکه
اجرای برنامههای صن.و بیناتمللی پول که یارانههای غکذا و سکوهت را حکذف
کردن .با نورش های ن.ی.ی مواجه ن.ن ،.بطور مثال در بوتیکوی تظکاهراتی برپکا
ن .بخاطر حذف یارانه سوهت که موجب افزای

 90درص.ی بهای سکوهت در

این کشور ن.ه بکود (میلکر )331 :1393 ،در حاتکت کلکی دو بردانکت از اجمکاع
وانینگ ن وجود دارد؛
نخست :بردانت بنیادگرایان مب نیبر بازار؛ این بردانت م شککل از اع قکادات
من ق.ان در مورد مجموعهای از سیاستهای نئوتیبراتی ککه مسسسکات یکا نهادهکای
ماتی بیناتمللی بر مش ریان هود تحمیل میکنن .است اما بای .در نظکر دانکت ککه
هود ویلیامسون همواره به این قرائکت مت کرض بکوده و آن را رد ککرده و در ایکن
مورد نین اظهار میکن .که برهی از نظریههای نئکوتیبرال ،آنکککارا در فهرسککت
مکن جکایی ن.ان هان ،.مثل :پولگرایی ،نکرب پکایین ماتیکات ککه بکرای اق صکادهای
توزیع درآم .یا درونکیسککازی پیامک.های هکارجی نمکیپکذیرد و یکا جریکان آزاد
سرمایه

)(Williamson, 2003: 11

دوم :سیاستهای اتخاذ ن.ه توسک مسسسکات برتکون وودز؛ مجموعکهای از
سیاست های اق صکادی بکرای کشکورهای در حکال توسکته توسک نهادهکای مکاتی
بیناتمللی ،عم.تا صن.و بیناتمللی پول و بان
هود این مسسسه تأسی

جهانی که در سال  1945توسک

نک.ه اسکت ،قک.رتی بکرای اعمکال ایکن سیاسکتهکا بکر

کشورهای فقیر آن دوره محسوب مین.ن( .سلیمیفر و دیگکران)19-20 :1393 ،
در پاسخ به این تفسیر ،ویلیامسون نظر مساع .دارد؛ ب.ینگونه که مت قک .اسکت «از
آنجا که من از گزارنگران دقیق وانکینگ ن در سکال  1989بکود  ،مفهکومی ککه در
ذهن دان م با این تفسیر دو نباهتهایی دانکت ،وتکی تزوما همه اصکول مکن بکا
این نهادها همخوانی ن.انت ،مث وانینگ ن هرگکز رسکما ،هماننک ، .از نکرب ارز
رقاب ی طرف.اری نمیکرد»

)(Williamson, 2003: 11
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طرف.ار عرعه عروری است ،دوتت ح.اقل که هکیچ مسکئوتی ی در زمینکه اصک

اتب ه در برهه ای از زمان اجماع وانینگ ن به حک.ی در گونکه و کنکار جهکان
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ریشه دوان.ه بود که اغلب دوت مردان این اصول را به کاربس ه و بیش ر از اینکه ی
راه حل مشکل اق صادی بان .به ی

متضل اق صادی ب.ل ن .بکهطوریککه برنامکه

تت.یل ساه اری یکی از ارکان نخس ین برنامه پنجساته توسکته جمهکوری اسک می

ایران بوده است (علویتبار )123-5 :1373 ،در همین راس ا هوسودفسکی 1مت ق.
است نظم نوین جهانی بر پایه تفاهم غل وانینگ ن و وال اس ریت بنا نک.ه اسکت
که طبق آن سیس م بازارهای آزاد به مثابه تنها ان خاب ،در هکار وب حککم ازتکی
رفاه جهانی ممکن و مق.ور اع

می نود و کلیه احزاب سیاسکی ،که سکبز ،که

سوسیال دموکرات و ح ی کمونیستهای دیروزی ،همگکا بکا مک.افتین ایکن نظکم
نوین به تأیی .آن میپردازن( .هوسودفسکی)26 :1999 ،
از جملککه ان قککادات فککراروی اجمککاع وانککینگ ن ،اصککول فکککری اجمککاع

پساوانینگ نی توس اس یگلی ز 2بود محور فکری پساوانینگ ن به جای تأکیک .بکر
ای.ههای نئوک سی

در رقابت و برتری کامل بازارها ،تأکیک .بکر تنظیمکات نهکادی

فتاتیتهای اق صادی ،اهمیت نقصهای بازار و ن ایج باتقوه تفکاوت و یکا تغییکر در
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مسسسات است پساوانینگ ن ،اجماع وانکینگ ن را بکه دتیکل مخاتفکت نک.ی .بکا
م.اه ت دوتت رد کرده و سیاستهای تثبیت کننک.ه اجمکاع وانکینگ ن را بکرای
اثرات سوء کوتاهمک.ت و بلن.مک.ت آنهکا زیکر سکئوال مکیبکرد بکه عنکوان مثکال،
پساوانینگ ن اذعان میکن ،.در هس ه اصلی فراینک .توسکته ،یک

تغییکر عمیکق در

رواب اج ماعی ،توزیع حقو ماتکیت ،اتگوهای کار ،نهرنشینی ،ساه ار هکانواده
و غیره نهف ه است که برای تجزیه و تحلیلهای مح.ود به اق صاد کک ن ناککافی و
گمراه کنن.ه است (سلیمیفر و دیگران )36 :1393 ،در نق .اجماع وانینگ ن ح کی
برهی مت ق.ن .که ظهور نظا های سیاسی پوپوتیس ی هصوصا در امریککای التکین،
در واقع ن یجه نکسکت اق صکادی اجمکاع وانکینگ ن اسکت

)(Leonard, 2006

اتب که

برهی از صاحبنظران در هصوص ان قاد ازاجماع وانینگ ن با اح یاط این اصکول را
نق .کرده و صرفا در راس ای پذیرش اصول اجماع وانینگ ن ن .مکوردی نیکز بکه
1. Michel Chossudovsky
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2. Joseph Stiglitz

صورت توصیه به آنها اعافه نمودن .به عنوان مثال دنی رودری

1

برابر نکل زیکر،

 10اصل دیگر به اصول اجماع وانینگ ن برای کارکرد صحیآ این اجماع سکفارش
میکن.
جدول 2-قوانین و رفتارها مناسب برا ارتقا رشد اقتصاد اجما واشینگتن
اصول اجما واشینگتن
 -1انضباط مالی
 -2مرتبساز مجدد اولویتها مصارف عمومی
 -3اصالحات مالیاتی
 -4وزادساز نرخها بهره
 -5نرخ ارزها رقابتی
 -٦وزادساز تجارت
 -7وزادساز سرمایه گذار مستقیم خارجی
 -8خصوصیساز
 -٩مقرراتزدایی
 -10حقوق مالکیت

منبع:

اصول اصالحی برا اجما واشینگتن
 -11حاکمیت شرکتی
 -12مبارزه با فساد
 -13بازار کار انعطافپذیر
 -14پیرو از انضباط سازمان جهانی تجارت
 -15پیرو از ضوابط و استانداردها مالی بینالمللی
 -1٦وزادساز سنجیده حساب سرمایه
 -17نظاب نرخ ارز غیرواسطها
 -18استقالل بانک مرکز  /تورب برنامهریز شده
 -1٩شبکه امنیت اجتماعی
 -20فقرزدایی

)(Rodrik, 2006: 978

2

اجماع پکن هر ن .نسخه مشابه توصیهنامههای بان

جهانی و صن.و بیناتمللی

پول قلم.اد نمینود ،وتی به طور نانونک ه ،ترکیکب سکرمایهداری ،اق ک.ارگرایی و
سرکوب آزادیهای سیاسی و م.نی را با هکم مکیآمیکزد ککه گکاه از آن بکا عنکوان
«سرمایهداری اق .ارگرا» یاد می نود (سجادپور )1 :1391 ،در ی
پکن برای توصی

ی

تتری  ،اجمکاع

وعتیت در حال ظهکور بکرای نشکان دادن طریکق توسکته

اق صادی اتب ه به تقلی .از سیاستهای اق صادی ین به کار برده ن.ه است از ایکن
منظر اجماع پکن در برگیرن.ه آرای کامل و جامتی از سیاستهای اق صادی اسکت
اجماع پکن ،به م.اهله در حفت بکازار ارز و سکازوکار آن اع قکاد دارد دوت مکردان
ینی برای اینکه صادرات ،محرک اصلی توسته اق صادی نود ،به ن.ت تمایل بکه
حفت و کن رل سرمایه دارن.

)(Bird & Etc, 2012: 1934

بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشینگتن  مختار صالحی و فرامرز حسنزاده

 .3اصول ،اهداف و شاخصهای اجماع پکن

1. Dani Rodrik

83 2. Beijing Consensus

ینی به ر از همه مینناس ،.هنر انطبا با موقتیتها است (دتکین،

آنچه ی

 )5 :1354ین ،از سالهکای پایکانی دهکه  1970مکی دی ،بکه اق بکاس از بتضکی
محورهککای اق صککادی «اجمککاع وانککینگ ن» پرداهککت ،از جملککه تحکککیم ماتکیککت
هصوصی ،مبارزه با تور  ،راه گشودن بر سرمایهگکذاریهکای هکارجی و اسک فاده
گس رده از اهر تجارت هارجی در هک.مت توسکته بکا ایکن حکال رهبکران پککن
نماری از رهنمودهای اق صادی اجماع وانینگ ن در عرصه آزادسازی و نیکز ابتکاد
سیاسی آن را نادی.ه گرف ن .اصلیتکرین نظریکهپکرداز ایکن مفهکو در سکال 2004

توس جانووا کوپر رامو 1بود که از نظر وی اجمکاع پککن یک

نظکم بکیناتمللکی

ج.ی .و واقتا مس قل است که برای حفاظت از زن.گی و ان خابهکای سیاسکی در
جهان ،توس ی

مرکز ق.رت مهمی تک.ارک دیک.ه نک.ه اسکت

(2004: 3

)Ramo,

عواملی همچون سیاسکت هکارجی توسکتهگکرای کین ،نکاهصهکای شکمگیر
اق صادی این کشور ،عملکرد قابل قبکول کین در بحکران مککاتی نککر آسککیا و
ناکارآم.ی ت.ریجی اتگوی اجماع وانینگ ن موجب ن ،.اجماع پکن مکورد توجکه
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قرارگیرد (نیرهانی و ارغوانی پیرس می )147 :1395 ،اصول م.نظر اجماع پککن
در سه اصل اساسی ه صه ن.ه است که عبارتن .از -1 :نوآوری و تجربه پایک.ار:
به این متنی که هیچ قانون ثابت و ح

ن.های بکرای رسکی.ن بکه توسکته وجکود

ن.ارد و م تاقب موقتیت هکای مخ لک

زمکانی و مککانی ،اسک راتژی هکای توسکته

م فاوتی وجود دارد؛  -2کاه

تاکی .بر رن .توتیک .ناهکاتص داهلکی نسکبت بکه

توسته پای.ار و برابری :رن .و توسته اق صادی ی

جامته را نبای .صرفا بکا رنک.

توتی .ناهاتص داهلی 2برآورد کرد بلکه ،بای .ت ش نمود توسته پای.ار و منصکفانه
ایجاد نود توجه به این مقوته از آنجایی نانی مینود که توسته م کوازن در حکال
حاعر ی

نگرانی ج.ی برای این کشور است و حک.اقل از زمکان نکروع توسکته

اق صادی ،نکاف طبقاتی در این کشور هیلی عمیق ن.ه است توسته امکری همکه
جانبه است هصوصکا نگرانکی فزاینک.ه جامتکه در هصکوص محکی زیسکت بایک.
1. Joshua Cooper Ramo
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)2. Gross Domestic product (GDP

برطرف نود رن .توتی .نبای .به هر قیم کی بکوده و بکرای عرصکه محکی زیسکت
آسیبزا نود )(Ramo, 2004: 23؛ و  -3حق تتیین سرنونکت :ایکن مکورد از اصکول
اجماع پکن به این مسئله دالتت دارد که بکره ف اجمکاع وانکینگ ن ککه تکا حک.
زیادی نق

جغرافیای سیاسی را نادی.ه گرف ه بود ،رامو اس .الل می کن ،.بکه ویکژه

در ین ،جغرافیای سیاسی و جغرافیایی اق صادی اساسا با هکم در ارتبکاط هسک ن.
همچنین با توجه به ب.بینی ین به نیت غرب و به هصوص امریککا ،ایکن کشکور
تمایککل بککه دانک ن قکک.رت بککرای تتیککین سرنونککت هککود دارد

)(Ramo, 2004: 40

بخک هکای مهکم ایکن ایک.ه عبارتنکک .از :اح کرا م قابکل بکه حاکمیکت و تمامیککت
سکرزمینی ،عک .تجکاوز م قابل ،ع .م.اهله م قابکل در امکور داهلکی کککشورها،
برابکری ،مبکادالت سکودمن .م قابکل و در نهایت همزیس ی مساتمتآمیز (نیرهانی
و ارغوان پیرس می)144 :1395 ،
اتب ه ین در عین توجه به تتیین سرنونت هود ،همواره با این ان قکاد روبکرو
دارد

)(Halper, 2010: 117

یکی دیگر از ان قادات به م.ل توسته ین این است که با

اینکه ین به تتامل با جامته جهانی روی آورده است ،وتی دقیقا زمانی ککه غکرب
در حال فشار آوردن به کشورهای موسو به برهم زنن.ه نظم بکیناتملکل از جملکه
کره نماتی ،برای قاع.ه من .کردن رف ارنان بود ،از آنهکا در جهکت افکزای

درآمک.

اق صاد ملی هود حمایت میکرد ( )Halper, 2010: 119ین همواره از تقابل اسکمی
یا واقتی م.ل توسته هود در قبال ایاالت م ح.ه و اجماع وانینگ ن دوری جسک ه
و مت ق .به رن .صلآ آمیز و به دور از ایجکاد حساسکیت در مقوتکه توسکته اسکت
)(Huang, 2011: 4

ین با توجه به اینکه هیچگاه به دنبال هژمونی نبوده است ،ب.ین

منظور از عرعه این اجماع به نکل جهکاننکمول پرهیکز ککرده و مقامکات ینکی
مت ق .هس ن .کشورها بای .ت ش کنن .با توجه به نوع جامته هکود ،مک.ل مخک ص
هود را برای توسته ت.وین کنن.

)(Rebel, 2010: 19-20

از نظر ویلیامسون ،سیاست توسته ین را میتوان در پنج مفهو اصک حات،
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است که بی توجهی و سواس فاده ن.ی.ی از حقو ماتکیت متنکوی دیگکر جوامکع
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نمود

1

)2012: 2

 .(Sanusi,وتی بای .دی .آیا همه جهان و یا ح.اقل بازارهای نوظهور،

اجماع پکن را به عنوان م.ل توسته هود قرارمیدهن .یا نه؟ ب.ینصورت که تاکی.
بر نوآوری که از اصول اساسی م.ل ینی توسته است ،اغلکب مکیتوانک .مسک لز
هزینه بان .همچنین اق .ارگرایی حامی این توسکته ینکی ممککن اسکت در بکین
کشورهای نوظهور هیلی مناسب نبانک .و مکرد هواهکان تج.یک.نظر بانکن .و در
ادامه مت ق .است که اساسا اجماع پکن بر مفروعههکای اصکول اجمکاع وانکینگ ن
م.نظر هود وی قراردارد

)(Williamson, 2012: 2-3

از نظر عارف دیرتی  2از من ق.ان این اجماع ،هود رامو در مقاتکهای ککه ایکن

اجماع را مترفی می کن ،.از ع .قطتیت درباره اظهکارنظرات

رنکج مکیبکرد و بکه

سادگی از تضادهای اساسی این م ن عبور کرده و آن را دور میزن .و در واقکع در
عصر آنف گی نئوتیبراتیسم اجماع پکن نمیتوان .جایگزین آن بان ،.وتی میتوانک.
ی

راه نجات قلم.اد نود

)(Dirlik, 2006: 3

در واقع ،اح ماال م.ل ینی توسته یکا

همان اجماع پکن ،بومی ن.ه انکال جهانی توسته است اتب ه اجماع پکن ممککن
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است ی

نظم اق صادی جهانی ج.ی .بان .به این دتیل که تفاوتهای فرهنگکی و

سیاسی برای امکان توسته را م.نظر قرارمیده.

)(Dirlik, 2006: 5

هر ن .بای .گفت

آنگونه که ان ظار میرود این اجماع ن وانس ه از مجموعکهای از ارزشهکای جکذاب
برهوردار بان ،.تا از آن به ی

اتگوی پیشرو برای سایر کشورها در جهت توسکته

اس فاده نود به طوریکه از نظر هووانگ در محی ک ن بین اتمللی ،انطبا با اصول
اجماع پکن ایجاد نش.ه را که از موانع جک.ی فکراروی آن ایکن اسکت ککه رنک.
اق صادی ک ن ین در نهایت موجب رن .درآم .نخصکی نشک.ه اسکت (

Huang,

)2011: 25
اگر نانچه این م.ل جذابیتهایی هم دارد ،نانی از برهی نکات قابل توجکه
آن است؛ ب.ین صورت که به عنوان مثال م.ل ینی توسته یکا بکه عبکارتی اجمکاع
پکن ،به سخنی آننا در محافل آکادمی

و سیاست گذاری در کشکورهای مخ لک
1. Despotism
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2. Arif Dirlik

1

تب.یل ن.ه است این م.ل هصوصا در کشورهایی که در آنها به آزادی بکه دالیکل
مخ ل

حساسیت وجود دارد ،مورد توجه ویژه ای قرارگرف ه است؛ زیراکه ینی ها

این رن .اق صادی را در م ن سرکوب سیاسی پی

بکرده انک( .نکریت ی نیکا:1386 ،

 )665همزیس ی موفقیت آمیز و مساتمت آمیز اق .ارگرایی و اق صکاد آزاد در کین،
گزاره اثبات ن.های است مبنیبر اینکه سرمایهداری به دموکراسی منجر نمکینکود

همین مسئله نگرانی مهمی برای غرب به نمار میآی .بنا به گف که اسک فان هکاتپر،

2

آنچه برای غربی ها هیلی ناراحکت کننک.ه اسکت ،ایکن اسکت ککه ایکن همکه رنک.
اق صادی هیچ ربطی با دموکراسی سیاسی ن.ارد و این روی.اد بسکیاری از باورهکای
غربی را در هصوص ارزشهای تیبرال دموکراسی به ات
)2010: 117

کشی.ه اسکت

(Halper,

هطر اصلی ین نه تزوما حمله اق صادی یا نظامی علیه غرب بلکه این

نحوه از رن .اق صادی ین ،در حال نق .این تفکر غاتب است که توسته اق صادی
بای .در موازات کاربست اصول سیاسی اق صادی تیبکرال دموکراسکی بانک.؛ همکان
مس ب.انه ،تتبیر هاتپر از م.ل ینی توسته است ،هر ن .که عم

ین در راسک ای

همین اس ب.اد بازاری هود برهی از اصول تیبرال دموکراسی را بکه عاریکت گرف که
اسککت ،مثککل بککازکردن مرزهککای هککود بککه روی سککرمایهگککذاری هککارجی ،اجککازه
هصوصی سازی در حوزه اق صادی ،انتطاف در ماتیات و نیروی کار ،موانع نظارتی
ح.اقل و ایجاد زیرساهت مناسب برای جکذب سکرمایهگکذاری هکارجی

( Halper,

 )2010: 126ع وه بر مکوارد فکو  ،رنک .اق صکادی ،ن یجکه پیگیکری سیاسکتهکای
هونمن.انه ن.گانه است بهطوریکه ین با در اه یار دان ن نخست ،نیروی ککار
فراوان و بسیار ارزان ،دو  ،سازمان تجارت جهانی و سو پایین نگاه دان ن عم.ی

ارزش یوآن 3در برابر دیگر ارزهای رایج بیناتمللی ،توانس ه رن .اق صادی هود را
بس و گس رش ده( .ناهن.ه )1393 ،اینجاست که جمله «باد برهواس ه از نر ،
غرب را با هود هواه .برد» به ذهن انسان م بادر می نود ناپلئون همواره کین را
1. Freedom
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ای.های که سرمایه داری غرب همچنان بکرای بقکای هکود بکر آن تکیکه دارد بکازار

2. Stefan Halper

87 3. Yuan

غول هف ه نامی .و آرزو میکرد که هیچگاه بی.ار نشود و میگفت « :ین ،در آنجکا
ون غول بزرگ هف ه است ،بگذار بخواب ،.ون هنگامی که بی.ار نکود جهکان را
1

تکان هواه .داد» (الردی )1 :1374 ،از نظر اس یون یانگ ،این تحول اق صکادی
عظیم ین و گذار از ی
برنامه اص
این گذار ی

اق صاد سوسیاتیس ی به نظکا سکرمایه داری ،بکزرگتکرین

ساه ار اق صادی در تاریخ به نمار می رود جاتب اسکت ککه م کوتی
رژیم اق .ارگرا از نوع سوسیاتیس ی بود نای .تتبیر هایک  2مبنکیبکر

اینکه می گفت «ن ایج ناهواس ه کن

انسانی» برای توعیآ این واقته جاتکب بانک.

(کوز و وانگ )13 :1393 ،ین با این رن .اق صادی هکود نظریکه هکای رایکج در
مورد اس راتژی های توسته اق صادی و نق
مواجه کرد

مخرب دوتت در اق صاد را بکا کات

)(Kennedi, 2010: 461

اتگوی اق صادی کنونی ین ککه مکائو ح کی در بک.ترین ککابوسهکای هکود
نمیتوانست مجسم کن ،.از همان آغاز از سوی نظریهپکردازان نظکا پککن «اق صکاد
سوسیاتیس ی بازار» نکا گرفکت ،یکا بنکا بکه گف که محسکن رنکانی در کین نکاه.
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«سوسیاتیسم سرمایهدوست» هس یم (پیک ی )27 :1393 ،به عبارتی مک.ل اق صکادی
ین مخلوطی از نق

دوتت و بازار را نشان می ده ،.یا همانن .گیلپین به ر اسکت

گف ه نود ین ت ش هود را متطوف به ترکیب رژیم سیاسی به ن.ت اق ک.ارگرا
با اق صاد بازار کرده اسکت (گیلپکین )414 :1392 ،امکروزه مکائو نیسکت ببینک .ککه
نیروهایی همچون اق صاد بازار و ککارآفرینی هصوصکی ککه زمکانی آفکت اق صکاد
سوسیاتیس ی ین تلقی می ن ،.اکنون پایکه و اسکاس اق صکاد کین را نککل داده
است (کوز و وانگ )10 :1393 ،دنگ بهبود اس ان.اردهای زن.گی روزمره مکرد و
نه رهنمودهای مائو را مح

ارزیابی صحت و سقم سیاستهای داهلی و هارجی

ین هوان .و قویا از این ای.ه دفاع نمود که واقتیات بای .تتیین کنن.ه سیاسکتهکا
بان .و نه رویههای مائو (بهرامی)1392 ،

1. Steven Chiang

88
ag
e

2. Friedrich Hayek

 .5بررسی تطبیقی اجماع واشینگتن و اجماع پکن :شباهتها و تفاوتها
در ادامه مهم رین موارد ان راک و اف را دو مک ب اجماع پکن و اجماع وانینگ ن
به بحث گذان ه مینود:
شباهت های اجماع واشینگتن و پکن به طور ه صه نکباهتهکای ایکن دو
مک ب بیش ر در تاکی .بر صادرات ،توجه به تجارت آزاد و اتگوی توستهگرایکی در
مقوالت اق صادی -سیاسی بوده است با این توعیآ که هر دو اجمکاع در راسک ای
توسته بخشی به اق صاد هود از مکانیز رن .صادرات و صادراتمحکوری پیکروی
میکنن .اس راتژی صادرات موجب مزیتهای مخ لک

بکرای یک

کشکور هکم از

تحاظ اق صادی و هم از تحاظ مقوالت فنی ،م.یری ی ،نکوآوری و غیکره مکینکود
همچنین در بحث از تجارت آزاد و تجارتمحور بودن این دو اجماع الز به ذککر
است که اساسا تجارت آزاد در اجماع وانینگ ن که نمکاد یک

سیاسکت اق صکادی

تیبراتیس ی است ،هیلی قابل توجه است
کمونیس ی ،نگاه محاسبه گرایانه رهبران ج.ی .جای نگاه تقابلگرایانه مائو را گرفت
و از طرفی هم وعتیت ب .اق صادی به تبع سیاست جه

بزرگ به جلکو ،موجکب

ن .ین به تتامل در عرصه سیاست هارجی و به هصوص در حکوزه اق صکاد بکا
دیگککر نقککاط جهککان روی بیککاورد تجککارت آزاد بککا دیگککر کشککورهای جهککان و
تجارت محور بودن اق صاد ی

کشور بنابه هصلت های مخ ل

همچون دس رسکی

آزاد به انواع بازارها ،دس رسی آزاد به اط عات بازارها و غیکره ،موجکب مکینکود
توسته اق صادی ی
اق صادی ی

کشور از قوا بیشک ری برهکوردار بکوده و بکر دامنکه توسکته

کشور افزوده نود

در برهی از اصول که اساسا مخ ص به اصول اجماع وانکینگ ن بکود ،اجمکاع
پکن از این سیاست ها ،عاریت گرف ه است به عنوان مثکال اوتویکتبنک.ی مخکار
عمومی که از اصول مصر اجماع وانکینگ ن اسکت ،در عمکل دو کشکور کین و
امریکا به سمت اس فاده از این اصول حرکت کردن.؛ بهطوریککه هکر دو کشکور بکه
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در ین بت .از ی

دوره انزواگرایکی در سیاسکت هکارجی از زمکان انقک ب

طور فزاین.ه ای به سمت مراقبت هکای به.انک ی ،آمکوزش و پکرورش و توجکه بکه

89

بودجه بازنشس گی پی

رف هانک.

(2010: 8-9

 )Mckinnon,در هصکوص آزادسکازی

تجارت و آزادسازی سکرمایهگکذاری مسک قیم هکارجی هکم ککه از اصکول اجمکاع
وانینگ ن قلم.اد مینود ،هر دو کشور سیاستهای نسب ا تیبکرال بکرای تجکارت و
سرمایهگذاری را دنبال میکنن.
با وجود تما ان قادات نسبت به اجماع پکن که برهی از سیاستهای تیبراتکی
در اق صاد و اصول اجماع وانینگ ن را بکار گرف ه است ،بایک .ایکن واقتیکت را در
نظر گرفت که امروزه رن .اق صادی جامته در سایه انزواگرایکی و منفک

نک.ن از

جامته بین اتمللی ممکن نیست و ین هم بکه تبکع حاکمیکت دیک.گاه عق نکی بکر
تصمیمگیریهای سیاسی و اق صادی ،به این ن یجه رسی.ه که بای .در راس ای منکافع
ملی کشور ارزشهای ای.ئوتوژی

هود را نیز تت.یل نمای .و به مکراوده بکا جهکان

هار به ق.رت اق صادی و به تبع آن به ق.رت ملی کشور بیفزای.
تفاوت های اجماع واشینگتن و پکن در بررسی تفاوتهکای ایکن دو اجمکاع
بای .گفت که تفاوت های دو اجماع ،عبارت است از همان سه اصل اساسی تشکیل
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دهن.ه اجماع پکن که عبارتان .از :کاه

سرانه که برای محاسبه رن .پای.ار و ع.اتت در سیس م اق صادی مهم اسکت ،تتهک.
به نوآوری و هودمخ اری و ارتباط دادن جغرافیای اق صادی با جغرافیکای سیاسکی
هر کشور

)(Leonard, 2006

منظور از کاه

در توعیآ موارد فو الز به ذکر اسکت ککه :در اینجکا

توجه به توتی .ناهاتص داهلی ب.ین متنی است ککه صکرفا نبایک.

تاکی .زیادی بر حجم و رن .توتی .ناهاتص داهلی به عنوان متیار توسته اق صادی
دان ه بانیم به عبارتی به ر است گف ه نود ،از منظر رامو با اینککه اساسکا امکروزه
رن .و توسته ی

کشور با این مفاهیم کمی سنجی.ه مینود ،اما صرف توجکه بکه

توتی .ناهاتص داهلی نبای .م ک اصلی توسته یک
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کشکور قلمک.اد نکود و رنک.

توتی .ناهاتص داهلی بای .در ه.مت ع.اتت و توسته پای.ار بان .این نک ه اصلی
است که در اجماع پکن و یا م.ل رن .اق صادی ین تحکاظ نک.ه امکا در اصکول
اجماع وانینگ ن نادی.ه گرف ه ن.ه است به بیان دیگر از منظر این مک کب رنک .و
توسته ع.اتتمحور مورد توجه است
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توجه به توتی .ناهاتص داهلی و درآمک.

توجه به نوآوری اناره به این مسئله دارد که هیچ قکانون ثکاب ی بکرای توسکته
اق صادی برای عرعه به دیگر کشورها وجود نک.ارد اصکول اجمکاع وانکینگ ن بکا
پش وانه نهادهای برتون وودز درصک.د تجکویز نسکخه هکای مشکابه بکه کشکورهای
مخ ل

برای توسته اق صادی و برون رفت از بحران ب.هی بکود رامکو ،در اجمکاع

پکن به این مسئله نوآوری تاکی .دارد و مقامات ین هم در رف ار هود ککه پرهیکز
از ارائه نسخه توسته اق صادی جهانشمول را در پی

گرف نک ،.نشکان مکیدهنک .و

مت ق .هس ن .که به رین راه رن .اق صادی این است ککه هکر کشکوری مک.ل رنک.
اق صادی هود را پی.ا کن.
هودمخ اری و یا به عبارتی حق تتیین سرنونت در راس ای رنک .اق صکادی،
یکی دیگر از اصول اف را اجماع وانینگ ن با اجماع پکن است بهطوریکه از نظکر
رامو ،ارتباط جغرافیای اق صادی با جغرافیای سیاسی در اجمکاع وانکینگ ن نادیک.ه
گرف ه ن.ه است این مسئله ،بیشک ر نانکی از نگرانکی کین از بایکت نیکت دیگکر
تصمیمات اق صادی و سیاسی هود در پی

گیرد

اتب ه تفاوت بین این دو مک ب به سه اصل فو مح.ود نمینود بلکه میتوان
به موارد دیگری نیز اناره کرد که در ادامه بیکان مکینکود؛ در بحکث از نکرب ارز،
هر ن .نوسانات دالر بکا توجکه بکه نقک آفرینکی ککه دالر در دنیکا دارد بیشک ر از
نوسانات نرب یوآن ،واح .پول ین است ،اما از بابت قک.رت هریک ،.دالر هیلکی
قویتر از یوآن عمل میکن .این فرض آنجایی بیش ر تقویت مینکود ککه در نظکر
بگیریم با توجه به سیاست اق صادی ین ،این کشور ع قهمن .اسکت ارزش یکوآن
را پایین نگه دارد علت این مسئله از آنجایی نانی مینود که ینکیهکا بکا پکایین
نگه.ان ن ارزش یوآن بکه طریقکی دیگکر قک.رت رقابکت را از دیگکر قطکبهکای
اق صادی گرف هان .پ

بازرگانان و صاحبان صنایع ینی با یکوآن بکا نکرب پکایین،

اجناس هود را تهیه میکنن .و با دالر گران کاالهای هود را به فروش مکیرسکانن.
)(Mckinnon, 2010: 8-9
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کشککورها هصوصککا غککرب و امریکککا باعککث نکک.ه تککا هودمخ ککاری را در الب ک ی

در مورد اصل هصوصیسازی که یکی از ارکان اصلی اجماع وانکینگ ن و در
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حاتت کلی سیاست هکای اق صکادی بکازارمحور اسکت ،در کین بکا اینککه امکروزه
نرکتها و کارهانههای زیکادی هصوصکی نک.هانک ،.امکا هنکوز بسکیاری از ایکن
بنگاههای اق صادی و ق.رتمن .ین به نکل دوت ی اداره مینون.

(Mckinnon, 2010:

)9

حقو ماتکیت در ین ناامنتر از حقو ماتکیت در امریکا است و این ان قاد
همواره بر ین وارد است که سواس فاده ن.ی.ی از حقو ماتکیکت متنکوی سکایر
کشورها میکن .یکی از تفاوتهای بارز در بررسی تطبیقی این دو اجمکاع در ایکن
است که محرک اصلی اق صاد در م.ل ینی ،ح ی بکا وجکود نیروهکای رقکاب ی در
کشور ،همچنان دوتت است این مسئله ع وه بر تفاوتی ککه بکا اجمکاع وانکینگ ن
ایجاد می کن ،.م.ل ب.یلی برای توسته اق صادی ن.ه است که مت ق .است نیازی به
حذف دوتت و سپردن اق صاد به دست نیروهای بازاری نیست
نتیجهگیری
در تحلیل نهایی ،نگاه دوتت محور این پژوه

به این ن یجه رسی.ه که فار از همه
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کککارویژه دوتککت و نقکک

آن در توسککته اسککت در بررسککی نکسککت و ن ککایج

سیاستهای اجماع وانینگ ن همواره از عوامل اصکلی نکسکت ایکن سیاسکتهکا،
نادی.ه انگان ن دوتت و عتی

و مح.ود نمردن دوتت در عرصه اق صادی است

در کنار نسل اول اص حات ملهکم از اجمکاع وانکینگ ن ککه بیشک ر رنکگ و بکوی
اق صادی دانت ،نسل دومی از اص حات مطر ن .که عم.تا حوزههکای سیاسکی
و اج ماعی را در برمیگرفت دموکراسی به عنوان بخ

ج.ا نش.نی یک

توسکته

پای.ار ،مورد توجه قرارگرفت اس .الل این بود که ب.ون پیشرفت جامتکه مک.نی و
پی.ای

نهادهای برهوردار از اع ماد عمومی ،فراینک .رنک .بکا مشکک ت اساسکی

روبرو هواه .ن .تقریبا با توجه به این دتیل سیاسی است که ادعای مقاته بر ایکن
وانینگ ن در اغلب کشورها ،ارجحیت موعوعات سیاسی 1بر موعوعات اق صادی

این دس وراتتملها بود؛ زیرا پنهانکاری نهادهای پش یبان این سیاسکتهکا و یکا بکه
اصط

عت

دموکراتی  1در این حکوزه هکا بکر نکسکت سکریع سیاسکتهکای

اق صادی سرعت و ن.ت بخشی.
اجماع پکن ،م.ل ینی توسته است ،اما بکرای توسکته هکود کین بکه تبکع
ان قادات وارده از هر سو نسبت بکه اجمکاع وانکینگ ن در مکورد نادیک.ه انگانک ن
مبحث زمان و مکان الز برای کارساز بودن اصول اجماع ،همین ان قکاد مکیتوانک.
دامن گیر اجماع پکن نود به عبارتی ،مسئله توسته با توجه به فرهنگ ملکی ،نکوع
نظا سیاسی و جغرافیا از کشوری به کشور دیگر م فاوت هواهک .بکود یک

مک.ل

ب منازع در جهان وجود ن.ارد که قابل تتمیم به دیگکر جوامکع بانک .صکرفا اگکر
نین م.تی هم بان ،.نیاز به بومی سکازی اسکت آینک.ه رنک .اق صکادی در کین
اینگونه پی بینی مینود :دست عض نی دوتت بر روی اهر سرمایهداری
در نهایت ،هر ن .نشانه های اصول اجماع پکن در توسته اق صادی ین قابل
نقاط جهان دوری جس ه و در واقع رامو این اجماع را با توجه بکه رنک .اق صکادی
ین به دیگر کشورها و به هصوص کشورهای در حال توسته توصیه میککرد بکا
توجه به اینکه اجماع پکن همانن .اصول اجماع وانینگ ن ،ی
که پش وانه دوت ی یا ای.ئوتوژی

بر مبنای اصول و ارزش های نئوتیبراتیس ی دانک ه

بان ،.میتوان این تحلیل را ارائه کرد که اجماع پکن ظاهرا ی
اتب ه با نیوه علمی بوده و به نظر میرس .بیش ر از آنکه ی
ی

موعوع بان ،.ی

بس ه سفارنی نبود

اب.اع نخصی است

گمانکهزنکی فکردی
اجماع علمکی بکر سکر
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مشاه.ه است ،اما مقامات ین از بکار بردن این اجماع با نیکت تجکویز بکه دیگکر
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