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حمبيت از تًليد ملي در تجربٍ اقتصبدَبي امريكبي التيه:
وقد سيبستَبي وئًليبرال ي تحليل سيبستَبي وئًسبختبري
س٘دحس٘يه٘رجل٘لٖ 


چكيدٌ
اقتهازَاي آمطيناي التيه تطاي ضقس تًليس ملي ي تًؾٍٗ اقتهازي ،تحًل ؾااذتاض
اقتهااازي ضا تااا اتراااش ؾياؾااتُاي ؾاااذتاضاطايي اظ ؾااال  1948زوثااال مطزوااس.
ؾاذتاضاطايي تٍ ذاَط مساذلٍ تيف اظ حس زض ؾاظيماض تاظاض تطاي حمايت اظ تًلياس
ملي ي تثٗات رايگعيىي ياضزات ،تا اوتقازَاي ظيازي مًاراٍ اطزياس ماٍ مىزاط تاٍ
ظيال ؾاذتاضاطايي ي ًُْض زياسااٌ َاا ي ؾياؾاتُاي اقتهاازي وباًليثطال زض زَاٍ
 1980زض آمطيناي التيه اطزيسَ .ي زَاٍ  1980ؾياؾاتُاي وباًليثطال مًؾاًه تاٍ
ارمأ ياقىگتىي ي تٗسيل اقتهازي زض اقتهازَاي آمطيناي التيه ارطا قاس .وتيزاٍ
آن اؿتطـ فقط ي واتطاتطي ي ٖسه تٗازلُا ي ماَف ضقس تًليس ملاي تاًز .ضييناطز
وبًؾاذتاضي زض وقس ييٕ ايزاز قسٌ تًؾٍ ؾياؾتُاي وبًليثطال زض مىُقٍ آمطيناي
التيه ًُْض مطز ي تًؾٍ مميؿيًن اقتهازي آمطيناي التيه ي ماضائية ،ؾياؾتُاي
مًؾًه تٍ وبًؾاذتاضي ضا تطاي حمايت اظ ضقس تًليس ملاي ي تًؾاٍٗ اقتهاازي زض
مكًضَاي آمطيناي التيه اضايٍ مطز .ايه ؾياؾتُا قامل :تقًيت تًان ضقاتت  ،ضقاس
اقتهازي َمطاٌ تا تطاتطي ارتماٖي ،حمايت اعيىكي ،انالح ؾاذتاضَاي تًلياسي،
ي حمايت اظ وًآيضي ي ماضآفطيىي اؾت.
كليدياژٌَب :وبًليثطال ،وبًؾاذتاضي ،حمايت ،تًليس ملي ،امطيناي التيه.

.1مقدمٍ
پؽ اظ رىگ رُااوي زيه ي تاسوثال اؾاتقالل مكاًضَاي آمطينااي التايه ،اقتهاازَاي
آمطيناي التيه تطاي زؾتياتي تٍ ضقاس ي تًؾاٍٗ تاٍ حمايات اظ تًلياس ملاي پطزاذتىاس.
زاوكياض اقتهاز ،پػيَكگاٌ ٖلًه اوؿاوي ي مُالٗات فطَىگي.
تاضيد زضيافت ،1397/5/12 :تاضيد پصيطـ1397/8/29 :

h.jalili@yahoo.com
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ؾاظمان ملل مميؿيًوي تطاي تًؾٍٗ آمطيناي التيه تكنيل زاز .ايه مميؿيًن ؾياؾتُاي
تحًل ؾاذتاضي ضا تطاي مىُقٍ اضايٍ مطز .ؾياؾتُاي ؾاذتاضاطايي َي ؾالُاي  1948تاا
 1980زض اقتهازَاي آمطيناي التيه ارطا قس .مساذلاٍ اؿاتطزٌ زيلات زض تااظاض تاطاي
حمايت اظ تًليس ملي مىزط تٍ ييٗيتي اطزيس مٍ واماضامسي متٗاسزي تاسوثال زاقات ي
ظميىٍ ًُْض ؾياؾتُاي وبًليثطال ضا زض زٍَ  1980فطاَم مطز .ارطاي ؾياؾتُاي وباًليثطال
ٖمستا تا فقط ي واتطاتطي ي ماَف ضقس تًليس ملي زض مكًضَاي آمطينااي التايه َماطاٌ
تًز .اظ ؾال  1990تٍ تٗس مميؿيًن ؾاظمان ملل تطاي آمطيناي التيه ؾياؾتُاي مًؾاًه
تٍ وبًؾاذتاضي ضا تطاي حمايت اظ تًليس ملاي ي تًؾاٍٗ اقتهاازي زض مىُقاٍ آمطينااي
التيه اضايٍ مطز .ؾاظماوسَي مقالٍ تٍ تطتية ظياط اؾات .پاؽ اظ مقسماٍ زض تراف زيه،
وٓطيٍ ي ؾياؾتُاي ؾاذتاضاطايي اضايٍ مي قًز .ترف ؾًه تٍ اضايٍ چالف َاي اراطاي
ؾياؾتُاي ؾاذتاضاطايي اذتهال زاضز .ترف چُااضه ،ؾياؾاتُاي وباًليثطال ي چاالف
َاي آن زض زٍَ  1980زض آمطيناي التيه مُطح مي قاًز .زض تراف پاىزم ،ؾياؾاتُاي
وبًؾاذتاضي تطاي حمايت اظ تًليس ملي ي تًؾٍٗ اقتهازي اظ ؾال  1990تاٍ تٗاس تثيايه
مي اطزز .ؾطاوزاه وتيزٍ ايطي آذطيه ترف مقالٍ ضا تكنيل ميزَس.

.2سبختبرگرايي آمريكبي التيه ()1980-1948
زض ؾال  1948مٍ مميؿيًن اقتهازي ؾاظمان ملال تاطاي آمطينااي التايه ي ماضائياة
) Economic commission for Latin America and Caribbean (ECLACتكانيل قاس،
پيطيي اظ ؾياؾتُاي تحًل ؾاذتاضي تطاي زؾاتياتي تاٍ تًؾاٍٗ اقتهاازي زض آمطينااي
التيه آغاظ قس .تا ماَف قيمت نازضات مًاز ايليٍ آمطيناي التيه ي تكسيس تحطان تاطاظ
پطزاذت َاي آوُا ي ممثًز مسايه ياضزات محهًالت نىٗتي ي تا پيف تيىاي تستطقاسن
ييٗيت نازضات محهًالت ايليٍ ،اقتهاززاوان امالك تحًل ؾاذتاض اقتهاز زاذلاي اظ
َطيق تًؾٍٗ نىٗت ضا مُطح مطزوس .ؾاذتاض اقتهااز تاٍ ٖىاًان ٖامال محسيزمىىاسٌ
ضقس تًليس ملي ي آؾية پصيط اقتهازَاي آمطيناي التيه زض اقتهاز تيه الملل ،زاوؿاتٍ
قس .ؾاذتاضاطايان ،ؾياؾت نىٗتي قسن تطاؾاؼ رايگعيىى ياضزات ضا پيكىُاز مطزواس
ي ذًاَان تُثًز ضاتٍُ مثازلٍ تطا نازضات محهًالت ايلياٍ ي افاعايف فطنات تاطا
نازضات محهًالت نىٗتي تًؾٍ مكاًضَاي زض حاال تًؾاٍٗ تًزواس .اماا تاا يراًز
تىگىاَاي ؾاذتاضيٖ ،طيٍ زاذلى تا مكنل مًارٍ تًز .اظ مىٓط ؾاذتاضاطايان ،ؾااذتاض
فٗلى اقتهازَاي تًؾٍٗ ويافتٍ ،تحت تأحيط وحًٌ ازغاه ايه اقتهازَا زض وٓاه اقتهاز تايه

حمايت از توليد ملي در تجربه اقتصادهاي امريكاي التين9 ...:

المللى قطاض زاضز .ايه اقتهازَاٖ ،طياٍ مىىاسٌ ماًاز ايلياٍ اضظان قيمات تاٍ مكاًضَا
پيكطفتٍ نىٗتى ي تاظاض تطا محهًالت نىٗتي مكًضَاي پيكاطفتٍ َؿاتىس .ماازاه ماٍ
مكًضَا تًؾٍٗ ويافتٍ زاضاي چىيه ؾاذتاض تاقاىس ،وماي تًاوىاس تاٍ ضقاس ي تًؾاٍٗ
اقتهاز زؾت ياتىس .تىُا ضاٌ غلثٍ تط ايه مكنالت ،تحًل ؾاذتاض اقتهاز تًؾٍ زيلات
ي تًؾٍٗ ترف نىٗت اؾت .تىاتطايه زض وٓطيٍ ؾاذتاضاطاَ ،سف تًؾٍٗ ٖثاضت اؾات
اظ تحًل ؾاذتاض زض اقتهازَا تًؾٍٗ ويافتٍ ،تٍ وحً مٍ امنان تحقاق ضقاس پاياساض
اقتهاز فطاَم اطزز .زؾتياتى تٍ ايه َسف ،مؿتلعه ضَا قسن اظ ياتؿتگى تاٍ تقاياا
ذاضرى تطاي نازضات محهًالت ايليٍ ي ويع پًيايى ترف ٖطيٍ تاا ناىٗتى قاسن اظ
ضاٌ رايگعيىى ياضزات اؾتَ( .اوت،1376،نم  )65-61اظ مىٓط ؾاذتاضاطايان ييػاي
َا ؾاذتاض اقتهازَا تًؾٍٗ ويافتٍ ٖثاضتىس اظ :يراًز تراف مكاايضظ ؾاىتى تاا
تنىًلًغ ي تُطٌ يض پاييه ،زضمىاض تراف ماسضن تاا تنىًلاًغ پيكاطفتٍ تاا ؾاطمايٍ
ذاضرى تطاي تًليس محهًالت ايليٍ رُت نازضات ايزاز ماي قاًز .تراف ظيااز اظ
تًليسات ترف مسضن نازض ي زضنس ظياز اظ تزُيعات ؾطمايٍ ا يماالَاا مهاطفي
نىٗتي مًضز وياظ آن ،ياضز مي قًز .اقتهاازَا تًؾاٍٗ ويافتاٍ قاازض ويؿاتىس ماالَاا
ؾطمايٍ ا مًضز وياظ ترف مسضن ضا َطاحى ي تًليس مىىسٖ .طيٍ زاذلى ،اوُٗاف واپصيط
اؾت ي مكف تاال زضآمس يمكف پاييه قيمتى تاطاي تقاياا ياضزات يراًز زاضز.
ذهًنيت َاي يازقسٌ ماوٕ پًيايى ضقس تًليس زاذلى مى قًز .تًؾٍٗ اقتهااز تاياس
ْطفيت زضيوى تطا ضقس اقتهاز تا حثات زض مكًضَاي زض حال تًؾاٍٗ ضا تاٍ يراًز
آيضز .محسيزيتُا انلى تًؾٍٗ اقتهاز َمان ذهًنيات ؾااذتاض ماصمًض اؾات.
تىاتطايه ،زيلتُا تايس تا َسف ممل تٍ تًليسمىىساان ترف ذهًناى تاٍ مىٓاًض تريياط
ؾاذتاض ،تىًٔ تًليسات ي ضقس اقتهاز پايساض ،مساذلٍ مىىس ي تًنيٍ َاي ؾياؾتي تاياس
زض چاضچًب " رايگعيىى ياضزات" تسييه قًز .اتعاضَا انلى ؾياؾتگصاض ٖثاضتىاس
اظ :تٗطفٍ َا ي ؾُميٍ َاي ياضزاتي ي ؾُميٍ تىسي اضظي ،پاييه تًزن وطخ تُطٌ زض ترف
ضؾمى اقتهاز ،ي مٗافيت َاي مالياتى تطاي ؾاطمايٍ ااصاضي ناىٗتى .ؾاطمايٍ ااصاض
ذاضرى ويع تطاي ٖطيٍ اٖتثاضات مالى ي تنىًلًغ اؾتفازٌ مي قًز .ؾاذتاضاطايى ،تاط
زي رىثٍ مُم ضياتٍ اقتهاز ذاضرى مكًضَا پيطامًن -ضيواس تلىسماست زض "ضاتُاٍ
مثازلٍ" ي ٖلل ٖسه تٗازل زض تطاظ پطاذتُا -تاميس مي يضظوس .ؾاذتاضاطايان مىتقس وٓطيا
معيت وؿثى َؿتىس ي اؾتسالل مي مىىس مٍ تط ذالف پيف تيىي ايه وٓطيٍ ،مىافٕ حانل
اظ تزاضت ،ميان اقتهاازَا ناازضمىىسٌ ماًاز ايلياٍ ي اقتهاازَا ناىٗتى ،تاٍ َاًض
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مىهفاوٍ ،تًظيٕ ومى قًز .وقس زيگط ؾاذتاضاطايان ايه اؾت مٍ زض مكاًضَا ناىٗتى،
پيكطفت َاي مُمى زض افعايف تُطٌ يضي تٍ يقًٔ پيًؾتٍ اؾات ي َثاق وٓطيا معيات
وؿثي ،تايس زض ماَف قيمت نازضات  ،مىٗنؽ قًز ،اما چىيه اتفاقى ضي وساز .اظ وٓط
پطتيف ايه امط تسليل ٖسه اوُٗاف ضي تٍ پاييه زؾتمعزَا ي قيمتُا زض مكًضَا ناىٗتى
تًزٌ اؾت .زض ًٖو،مل مىافٕ تُطٌ يض زض اقتهازَاي پيكطفتٍ نىٗتي تٍ قنل ؾاًز
ي زؾتمعز ياقٗى تاالتط رصب قاسٌ اؾات .زض وتيزاٍ ،ضاتُاٍ مثازلاٍ تاطا مكاًضَا
نازضمىىسٌ مًاز ايليٍ  ،تُثًز ويافت.اظ ايه ضي ،اؾتىتاد وٓطي معيت وؿثي مثىى تط ايىناٍ
ااط زي مكًض زض تًليس زي ماال ،تُطٌ يض وؿثي ي زاذلى متفايتى زاقتٍ تاقاىسَ ،اط زي
مى تًاوىس زض تزاضت تيه الملل ،ؾًز تثطوس ،زض زويا ياقٗاى مهاسان واساضز .تىااتطايه
اقتهازَا تًؾٍٗ ويافتٍ چاضٌ ا رع تًليس ماالَا نىٗتي وساضوس تا اظ مىافٕ حانل اظ
افعايف تُطٌ يض زض تًليسماالَا ايليٍ ي نىٗتى ،تُطٌ مىس قًوس.
تحليلُاا ؾااذتاضاطاياوٍ تاط ياطيضت ياافته ضاَاي تاطا ماؾاته اظ فكااض تاط تااطاظ
پطزاذتُاي ذاضرى  ،تأميس زاضوس .ؾاذتاضاطايان ،ضاٌ حلُا پاًلى ي وبًمالؾايل تاطاي
ضفٕ مكنل ٖسه تٗازل تطاظ پطزاذتُا ي ويع تًضه زاذلى ضا ضز ماي مىىاس .مُااتق منتاة
پًلي ،فكاضَا ياضزٌ تط تطاظ پطزاذتُا ،ي تًضه قيمت زاذلىَ ،ط زي ٖاليم يل مكانل
اوس ي آن تقايا ايافي واقى اظ افاعايف ؾاطيٕ ٖطيا پاًل اؾات .ضاٌ حال آن وياع
اوقثاو پًل زاذلى ي ماَف اضظـ پًل ملي تٍ مىًٓض ماؾته اظ تقايا اضظ ي افاعايف
زضآمسَا اضظ اؾت .اظ وٓط ؾاذتاضاطايان ،ماَف اضظـ پًل مي تًاوس تط ضقس تًلياس
ملي ي تًؾٍٗ اقتهازي احط وامُلًب تٍ راي اصاضز .ورؿت ،تٍ زليال مككاُا قيمتاى
پاييه تقايا ياضزات ي نازضات ،احط ماَف اضظـ پًل تط تطاظ پطزاذتُاا ،احتمااال تاٍ
را آونٍ مخثت تاقس ،مىفى ذًاَس تًز .ااط حانل رمٕ ايه زي مكف ،ممتط اظ ياحس
تاقس ،آوگاٌ تٍ زوثال ماَف اضظـ پًل ،ييٗيت تطاظ تزاض مكًض ،تستط ذًاَاس قاس.
يٗىى َىگامي مٍ زضنس تيكتط ياضزات ضا ماالَا ياؾٍُ ا ي ؾاطمايٍ ا تكانيل ماي
زَىس ،احتماال مكف قيمتى تقاياي ياضزات ،پاييه اؾت .تسيه تطتية ،فقٍ ظمااوى ماٍ
تقايا نازضات وؿثت تٍ قيمت تا مكف تاقس،ماَف اضظـ پًل ،ماًحط ذًاَاس تاًز.
زيه ،ماَف اضظـ پًلَ ،عيىٍ ياضزات ماالَاي ياؾٍُ اي ي ؾطمايٍ اي ضا افاعايف ماى
زَس ،زض وتيزٍ َعيىٍ ؾطمايٍ اصاض ي تًليس زاذلي افعايف مى ياتس .تاٍ َمايه رُات،
ؾاذتاضاطايان تٍ راي ضاٌ حل وبًمالؾينُا ،ؾطمايٍ اصاض تطا راايگعيه ياضزات ضا
تًنيٍ مي مىىس .نىٗتي قسن ،اظ رايگعيىى ياضزات زض تًليس ماالَا مهاطفي ،آغااظ ي
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تاااٍ تًلياااس ماالَاااا ياؾاااٍُ ا ي ؾاااطاوزاه ماالَااااي ؾاااطمايٍ ا مىتُاااى ماااي
قًزَ(.اوت،1376،نم )166-136

.3چبلشَبي اجراي سيبستَبي سبختبري در آمريكبي التيه
تا ارطاي ؾياؾاتُاي ؾااذتاضاطايي زض آمطينااي التايه َاي ؾاالُاي  1948تاا ،1980
مكنالت ي چالف َايي تطيظ مطز.مُمتطيه چالكُاي اراطاي ؾياؾاتُاي ؾااذتاضي زض
مكًضَاي آمطيناي التيه ٖثاضتىس اظ:
ايلَ،ط چىس نىٗتي قسن تا حمايت زيلت ،زض تاالتطزن ؾُم تًليس نىٗتي زض محهاًل
ملي مكًضَاي آمطيناي التيه مًفق تًز ،اما ماوٕ تُطٌ مىسي اظ نطفٍ َاي مقياؼ تًليس
ي ازغاه مىُقٍ اي اظ َطيق اؿتطـ تًليس تطاي تاظاض مىُقٍ تٍ راي تاظاض ملي تاًز ي تاا
تثٗيى ٖليٍ تًؾٍٗ نازضات ،ماوٕ ضيوق تزاضت مىُقٍ اي قس.
زيه،راوكيىي ياضزات تٍ ذاَط ايزاز قطايٍ اوحهاضي زض تاظاض زاذلي تطاي محهًالت
نىٗتي ،زض تًضه آمطيناي التيه وقف زاقت.
ؾًه،رايگعيىي ياضزات مىزط تٍ حمايت اظ قطمتُاي چىسمليتي قس مٍ قٗثٍ َاي آواان
پكت زيًاضَاي تٗطفٍ زض آمطيناي التيه فٗاليت مي مطز.
چُاضه ،ؾياؾتُاي ؾاذتاضاطايان تا ؾياؾتُاي وامىاؾة اقتهاز مالن ماوىس وطخ اضظ تايف
اظ حس اضظقگصاضي قسٌ،تحطان مًاظوٍ پطزاذتُا ي تًضه َمطاٌ تًز.
پىزم ،نىايٕ حمايت قسٌ زض آمطيناي التيه ،پكت زيًاض تٗطفٍ ،زض ضاوت رًيي تثحاط
پيسا مطزوس ،تٍ راي آونٍ تُطٌ يضي ي فىايضي آوان افعايف ياتاس .ؾاُ حمايات تاطاي
نىايٕ تالغ زض آمطيناي التيه ويع ماَف ويافت.
قكم ،رايگعيىي ياضزات ي حمايتُاي زيلتي اظ تًليس زاذلايٖ ،اليام قيمتاي ضا مرتال
ماطز .تااا واطخ اضظ تاايف اظ حاس اضظقااگصاضي قاسٌ ،نااازضمىىساان مزااظات قااسوس ي
ياضزمىىساان مًاز ايليٍ ي تزُيعات نىٗتي مىتفٕ اطزيسوس.
َفتم،آمطيناي التيه ،حمايت قسٌ تطيه مىُقاٍ زض رُاان تاًز ماٍ تاٖاج قاس ناىايٕ
واماضامس تٍ يرًز آيس.
َكتم ،افًل وفًش ؾاذتاضاطايان تا تطزيسَاي ذًز امالك زض اياذاط زَاٍ  1950قاطئ
قس يقتي ايه وُاز شمط مطز مٍ رايگعيىي ياضزات ماض ومي مىس آوگًوٍ مٍ پيف تيىي مي
قس.حتي العامات ياضزات تطاي نىٗتي قسن زض اقتهازَاي آمطيناي التيه ؾاطيٕ تاط اظ
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محهًل ملي اؿتطـ يافت .اظ ايه ضي تاٖج قس آوُا تيكتط ياتؿاتٍ تاٍ تاظاضَااي تايه
المللي قًوس( .الي،2005،نم )103-107
وُم ،زض اتعاضَا ؾياؾتي ؾااذتاضاطايان ،مٗافيات ماليااتى ؾاطمايٍ ااصاض  ،پطزاذات
اٖتثاضات اضظان ،وطخ اضظ پاييه رُت پاييه وگاٌ زاقته َعيىٍ ياضزات ؾطمايٍ ا  ،نسيض
مزًظ ؾطمايٍ اصاض ي اضظ ،اٖمال وطخ تٗطفٍ َا تط اؾاؼ ناالحسيس ي ؾاُميٍ تىاس
ياضزات ،اظ آن رُت وقس قسٌ اؾت مٍ زض قيمت َاي وؿثى اذتالل ايزااز ماي مىىاس ي
زض وتيزٍ تٍ اوحطاف زض اوتراب فىًن تًليس ،ترهيم تيه تركى مىاتٕ ي الگً ؾطمايٍ
اصاض زض نىٗت مىزط مي قًز.
زَم ،مساذل زيلت زض ترهيم مىاتٕ ،تٍ افعايف َعيىٍ َاي تًليس ،فؿازٖ ،سه مااضايى
ي تأذيط زض ترهيم مىاتٕ ،مي اوزامس .زي ؤً اذتالل زض ترهيم تيه تركاى مىااتٕ
قامل ايال :اظ تيه تطزن اوگيعٌ ؾطمايٍ ااصاض زض مكاايضظ زض احاط افاعايف مهاىًٖى
ميعان ؾًز نىٗت ي ترييط ضاتٍُ مثازلٍ تٍ يطض ترف مكايضظ مٍ اظ تًلياس پاط َعيىاٍ
ماالَا رايگعيه ياضزات زض ناىٗت واقاى ماي قاًز .حاوياا :وثاًز اوگياعٌ الظه تاطاي
نازضات تسليل پاييه تًزن وطخ اضظ.
ؾاذتاضاطايي ،تٍ زاليل يازقسٌ تا اوتقازَاي ظياازي مًاراٍ اطزياس ماٍ مىزاط تاٍ ظيال
ؾاذتاضاطايى زض اياذط زٍَ  1970زض آمطيناي التيه اطزيسَ(.اوت،1376،نام -167
)170
 .4سيبستَبي وئًليبرال در آمريكبي التيه ي چبلشَبي آن()1990-1980

مكنالت ي چالف َاي ؾياؾتُاي ؾاذتاضاطايي ،مىزط تٍ افًل ؾاذتاضاطايي زض اياذاط
زٍَ  1970ي ًُْض ؾياؾتُاي وبًليثطال زض ؾال  1980زض آمطيناي التيه اطزيس .زض زٍَ
 1980ؾياؾتُاي وبًليثطال مًؾًه تٍ ارمأ ياقىگتىي ي تٗسيل اقتهازي ،زض اقتهازَاي
آمطيناي التيه ارطا قس.
زض ؾال  1982تحطان تاسَي ذااضري زض مكاًضَاي آمطينااي التايه تاٍ يراًز آماس.
مكًضَاي تسَناض آمطيناي التيه تطاي زؾتطؾي تٍ مىاتٕ ماالي رسياس ي تطواماٍ ضياعي
تطاي تاظپطزاذت تسَي ي ترفيف احط تي حثات مىىسٌ زاذلي ايه مؿطي َاا ،تاا ناىسين
تيه المللي پًل ي تاول رُاوي مصامطٌ مطزوس .اياه مًؾؿاات ،اُٖااي اٖتثااض رسياس ضا
مكطيٌ تٍ ارطاي ؾياؾتُاي وبًليثطال ي ياا تاٍ اناُالح ؾياؾاتُاي تٗاسيل اقتهاازي
مطزوس،1990، Sunkel and Zuleta (.ل )35

حمايت از توليد ملي در تجربه اقتصادهاي امريكاي التين7 ...:

ؾياؾتُاي وبًليثطال تطاي آمطيناي التيه ٖثاضت تًزوس اظ:
ايل ،تًؾٍٗ نازضات اظ َطيق حفّ وطخ اضظ ضقاتتي ي ارتىاب اظ حمايت تيف اظ حس اظ
ياضزات.
زيه ،تطقطاضي وطخ تُطٌ ياقٗي مخثت تطاي افعايف پؽ اوساظ ي ترهيم آن تاٍ ؾاطمايٍ
اصاضي ي ماَف مؿطي تًزرٍ زيلت.
ؾًه ،ذهًني ؾاظي قطمتُاي زيلتي ي مقطضات ظزايي اظ تاظاضَا.
چُاضه ،مؿة حمايت تيه المللي تٍ ييػٌ ايااالت متحاسٌ ي مكاًضَاي ناىٗتي ي آظاز
ؾاظي تزاضي .ظيطا افتٍ مي قاس ماٍ تاطاي مًفقيات ؾياؾاتُاي تٗاسيل اقتهاازي زض
آمطيناي التيه ،حمايت ذاضري ،وقف حياتي زاضز.
اظ وٓط وبًليثطالُا ايه ؾياؾتُا ،مكًن ضقس اقتهازي ي تًؾاٍٗ ناازضات اؾات ي مىااتٕ
مالي تطاي تاظپطزاذت تسَي آمطيناي التيه ضا فطاَم ماي مىاس،1986، Balassa(.نام
 16-14ي ،1987 ، Michalopoulosنم  9-7ي ،1989 ، Selowskyنم ) 24-22
وتيزٍ ارطاي ؾياؾتُاي وبًليثطال ،اؿتطـ فقط ي واتطاتطي ي ٖسه تٗازلُا ي ماَف ضقاس
تًليس ملي زض آمطيناي التيه تًز .قًضـ َاي مطزمي ٖليٍ ؾياؾتُاي وبًليثطال َي زٍَ
 1980ي  1990تاٖج قس زيلت َا ،تطوامٍ َاي ماَف فقاط ضا اراطا مىىاس ي ؾياؾاتُاي
تٗااسيل اقتهااازي ضا ترييااط زَىااس .ؾااىس "ارمااأ تااًيىؽ آيااطؼ" زض ؾااال  ،1997اظ
وبًليثطاليؿم تٍ قست اوتقاز مي مىس .ؾىس ارمأ تًيىؽ آيطؼ تط وياظ تٍ يل زيلت قًي
تاميس مي مىس مٍ منمل تاظاض ٖمل مىس.زضارمأ تًيىؽ آيطؼ ،فقطچىس تٗاسي(فطاتاط اظ
فقط زضآمسي) ي فقسان فطنت َااي اؾاؾاي تاطاي تًؾاٍٗ(آمًظقاي ي ارتمااٖي ي)...
مُطح قسٌ اؾت ،2010، Quandt(.نم  )5-1ارطاي ؾياؾتُاي وبًليثطال زض آمطيناي
التيه تٗس اظ ؾال  1980وتايذ يٗيف تطي اظ وتاايذ زيضٌ ؾااذتاضي ( )1980-1948زض
ظميىٍ ضقس اقتهازي ي ؾُ ظوساي ايزاز مطز.
فقط ي واتطاتطي :زض زٍَ  1980ي ويمٍ ايل زٍَ  ،1990تًظيٕ زضآماس زضآمطينااي التايه،
تؿياض متمطمع تًز مٍ تاٖج قس مىُقٍ آمطيناي التيه يني اظ واتطاتطتطيه مىااَق رُاان
قًز.زض ويمٍ ايل زٍَ  1990حسيز 40زضنس ذاوًاضَا زض مىُقٍ آمطينااي التايه ،ظياط
ذٍ فقط ظوساي مي مطزوس(.رسيل ،1996، Ramos()1ل ) 142
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رسيل .1فقط زض مىُقٍ آمطيناي التيه زضزٍَ (1980زضنس ذاوًاضَاي فقيط)
مىُقٍ/مكًض
آمطيناي التيه
آضغاوتيه
تطظيل
ملمثيا
ماؾتاضينا
قيلي
منعيل
پطي

ؾال مىاااااَق مىاااااااَق

ؾُ ملي

قُطي

ضيؾتايي

1980

25

54

35

1990

34

53

39

1980

7

16

9

1990

19

-

-

1979

30

62

39

1990

39

56

43

1980

36

45

39

1990

35

-

-

1981

16

28

22

1990

22

25

24

1980

32

41

33

1990

34

36

35

1977

-

-

32

1984

23

43

30

1979

35

65

46

-1985

45

64

52

1986
اضياًئٍ
يوعيئال

1981

9

21

11

1989

10

23

15

1981

18

35

22

1990

33

38

34

Source:Ramos,(1996),”Poverty and inequality in Latin America: A Neostructural perspective”,p.142

زليل يرًز تٗساز ظياز ذاوًاضَاي فقياطايه تاًز ماٍ زضآماس زض آمطينااي التايه تؿاياض
متمطمع تًز.تٍ ٖىًان مخال وٍ تىُا پاييه تطيه چُل زضنس ذاوًاضَا زض مىُقٍ تىُا پاوعزٌ

حمايت از توليد ملي در تجربه اقتصادهاي امريكاي التين9 ...:

زضنس زضآمس ملي ضا زضيافت مي مطزوس ،تلنٍ فقيطتطيه تيؿت زضناس ذاوًاضَاا،ممتطاظ
پىذ زضنس زضآمس ملي ضا زضيافت مي مطزوس .اظ وٓاط تًظيإ زضآماس ،زض زَاٍ  1980ماٍ
ؾياؾتُاي وبًليثطال ارطا قس ،زضآمس وؿثي تاالتطيه تيؿت زضنس حطيتمىاس زض آمطينااي
التيه تٍ ًَض متًؾٍ زياظزٌ تطاتاط تيكاتط اظ زضآماس تيؿات زضناس پااييه تاطيه تاًز.
(رسيل()2ضامًؼ،1996،ل )143
رسيل  :2تًظيٕ زضآمس زض آمطيناي التيه (ؾُم اظ زضآمس ملي)
ؾُم زضآمس
______________
مكًض
تًليًي()1991-1990
تطظيل()1989
قيلي()1994
ملمثيا ()1991
ماؾتاضينا ()1989
منعيل ()1984
پاواما ()1989
پطي ()1986-1985
يوعيئال

 20زضنس
فقيطتطيه

 40زضنس
فقيطتطيه

 20زضنس
حطيتمىستطيه

586
281
486
386
4
481
2
489
488

1481
7
1381
1182
1381
1189
883
1481
1483

4882
5183
5681
5588
5088
5589
5988
5184
4985

زضآمس  20زضنس
حطيتمىستطيه
تقؿيم تط زضآمس
 20زضنس
فقيطتطيه(تطاتط)
9
24
13
16
13
14
30
11
10

Source: Ramos,(1996),”Poverty and inequality in Latin America: A Neostructural perspective”,p.143

َط چىس فقط ي واتطاتطي زض آمطيناي التيه َي زٍَ  1980متاحط اظ ًٖامل ؾاذتاضي ماوىس
تًظيٕ واتطاتط ؾطمايٍ اوؿاوي ،ظميه ي مٗازن اؾت يلاي اراطاي ؾياؾاتُاي وباًليثطال زض
آمطيناي التيه  ،فقط ي تًظيٕ واتطاتط زضآمس ضا تكسيس مطز،1996، Ramos( .نام-141
)157
تؿياضي اظ مكًضَاي آمطيناي التيه زض ارطاي ؾياؾت َاي تٗاسيل اقتهاازي ،تزطتاٍ
تلري زاقتىس.ؾياؾت َاي تٗسيل اقتهازي ،تٗسيل ترف ذاضري ضا اظ َطياق تًاٗيف
اضظـ پًل ملي ي تخثيت وطخ تًضه اظ َطيق ماَف ؾطاؾطي مرااضد زيلات ضا تزاًيع
مي مطزوسٖ .اليٌ تط ايه ،ؾياؾت َاي تااظاض ااطا ي آظاز ؾااظي اقتهاازي تًنايٍ ماي
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قس.ارطاي ؾياؾتُاي تٗسيل اقتهازي ي تخثيت زض آمطيناي التيه ،زضياقٕ تاسوثال ايزااز
ماظاز تزاضي تٍ مىًٓض تاظپطزاذت انل ي فطٔ تسَي ذاضري آمطينااي التايه تاًز ماٍ
مىزط تٍ ماَف تي ؾاتقٍ ؾُ فٗاليت اقتهازي ي ؾُ ظوساي امخطيت مطزه آمطينااي
التيه اطزيس.تطوامٍ َاي تخثيت ارطا قسٌ زض مكًضَايي ماوىس آضغاوتيه ،تطظيل ،منعيال،
پطي ،ي يوعيئال َي زٍَ  1980ي زٍَ  ،1990پيكطفت اقتهاازي محاسيزي ضا تاا َعيىاٍ
َاي ارتماٖي ي ؾياؾي تاال ايزاز مطز.
رسيل ( )3وكان مي زَس مٍ ضقس تًليس واذالم زاذلي ؾاطاوٍ حقيقاي زض مكاًضَاي
آمطيناي التيه زض ًَل ؾال َاي  ،1990 -1982تٍ ًَض تي ؾاتقٍ اي تٍ َاًض متًؾاٍ
 1087زضنس ماَف يافتٍ اؾت .ماَف تزمٗي تًليس واذالم زاذلي ياقٗاي ؾاطاوٍ زض
آضغاوتيه  1988زضنس ،زض منعيل  1383زضنس ،زض پطي  3281زضنس ي زض يواعيئال 2281
زضنس ماَف تًز .تٍ ضغم تحقق ضقاس  789زضناس زض قايلي َاي اياه زيضٌ ،مياعان ي
قست فقط زض قيلي تٍ ًَض چكمگيطي زض َاًل زَاٍ 1980افاعايف يافاتRamirez (.
 ،1993،نم ) 1017-1015پػيَف اوزااه قاسٌ زض ماًضز وتاايذ اراطاي ؾياؾاتُاي
وبًليثطال زض قيلي وكان مي زَس مٍ تٍ ضغم مسٖاي اقتهاززاوان قينااً ي تُثًز تطذاي
قاذهُا زض مًتاٌ مست ،اقتهاز قيلي ويع زچاض مكانالت واقاي اظ اراطاي ؾياؾاتُاي
تٗسيل اقتهازي قس ،1997، Burges(.ل )79
رسيل(  :)3ضقس تًليس واذالم زاذلي ؾطاوٍ زض آمطيناي التيه(1990-1982 :زضنس)
مكًض -1982 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982
1990
-1988
-285
-687
-484
./5
484
-589
./9
181
-782
آضغاوتيه
-./1
-7
./9
-284
185
582
681
288
-586
-186
تطظيل
1488
186
./9
186
387
489
187
187
-./2
-181
ملمثيا
789
./3
687
583
387
386
./7
483
-282
قيلي -1485
-1383
189
./8
-181
-./8
-6
./2
182
-685
-3
منعيل
-3281
-589
-1284 -1089 486
682
-./3
281
-1481 -283
پطي
-2281
183
-1088 281
-./5
381
-1
-482
-881
-4
يوعيئال
-1087
-289
-1
-185
./7
183
183
182
-5
-385
آمطينااا
التيه
Source: Ramirez,(1993),”Stabilization and adjustment in Latin America: A Neostructuralist perspective”,p.1017

مراضد زيلت :يني زيگط اظ رىثٍ َاي مًط ارطاي ؾياؾت تٗاسيل ي تخثيات اقتهاازي
زض آمطيناي التيه َي زٍَ  1980ايه تًز مٍ مراضد زيلت تطاي ؾالمت ي آمًظـ تاٍ

حمايت از توليد ملي در تجربه اقتصادهاي امريكاي التين77 ...:

ًَض قاتل مالحٍٓ اي ماَف يافت مٍ مىزط تٍ ماَف ؾطمايٍ اصاضي زض ؾطمايٍ اوؿااوي
آمطيناي التيه اطزيس ي مىاتٕ ضقسياقترال زض آمطيناي التيه ضا محسيزتط ماطز.مااَف
ؾُ فٗاليت اقتهازي تاٖج قس وطخ تيناضي زض آمطيناي التيه اظ  786زضنس زض ؾاال
 1981تٍ حسيز  11زضنس زض ؾال 1984افعايف ياتس.وطخ تيناضي َ ،ي ؾاالُاي -1987
 1989ويع  884زضنس تًز.
تيناضي :تؿياضي اظ تيناضان آمطيناي التيه ياضز ترف غيط ضؾمي قاسوس ي مكااغل مام
زضآمس ماوىس ماض ذاوگي ،فطيقىساان ذياتاوي ،پؿطان يامؽ مفف ظن ي تميعمىىسٌ قيكٍ
رلً ماقيه ،زاقتىس.اعاضـ ؾاالوٍ تاول تيه آمطينايي تًؾٍٗ زض ؾاال  1990تاط تااحيط
فارٍٗ آميع ؾياؾتُاي وبًليثطال تٗسيل اقتهازي تط آؾية پاصيط تاطيه اقكااض آمطينااي
التيه تمطمع مطز ،يٗىي فقطا ،رًاوان ،ؾالمىسان ي ظوان ماضاط .وتيزاٍ آن فقاط قاسيس زض
مىُقٍ تًز ،اظ  112ميليًن وفط ( 35زضنس رمٗيت) زض ؾاال  1980تاٍ  183ميلياًن زض
ؾال  44( 1989زضنس رمٗيت).ايه ضيوس تا تستط قاسن تًظيإ زضآماس ي قُثاي قاسن
تيكتط رامٍٗ َمطاٌ تًز.
ؾطمايٍاصاضي :ماَف ؾُ فٗاليت اقتهازي  ،تاحيط مىفي تط ؾاُ تكانيل ؾاطمايٍ زض
آمطيناي التيه زاقت .تؿياضي اظ قطمتَاي رايگعيه ياضزات زض آمطينااي التايه تاٍ
ماالَاي ؾطمايٍ اي ،مًاز ايليٍ ي ماالَاي ياؾٍُ اي ياضزاتي ياتؿاتگي زاقاتىس.مااَف
ؾطاؾطي مراضد زيلت ،ؾُ ؾطمايٍ اصاضي زيلت زض ظيطؾاذت ي نىٗت پايٍ ماوىاس
مراضد ٖمًمي تطاي تعضاطاٌ َا ،پل َا ،تىازض ،فطيزااٌ َا ،آمًظـ ي تاميه اوطغي ضا تاٍ
قست ماَف زاز.
ميعان ضقس ؾطمايٍ اصاضي زض آمطيناي التيه َي ؾالُاي  1989- 1990تٍ ًَض متًؾاٍ
 987زضنس ماَف يافت .وؿثت ؾطمايٍ اصاضي واذالم تاٍ تًلياس واذاالم زاذلاي اظ
متًؾٍ  23زضنس َي زٍَ  1970تٍ  1783زضنس َي زيضٌ  1990-1980ماَف يافات.
ميعان ؾطمايٍ اصاضي آضغاوتيه اظ  2187زضنس َي زٍَ  1970تٍ  1681زضناس َاي زيضٌ
 1989-1980ماَف يافت .زض تطظيل مياعان ؾاطمايٍ ااصاضي اظ  2485زضناس تاٍ 1789
زضنس ماَف يافت ؛ زض قيلي ؾطمايٍ اصاضي اظ  1789زضنس تاٍ  1683زضناس مااَف
يافت؛ زض منعيل اظ  23زضنس تٍ  1986زضنس ماَف يافت؛ ي يوعيئال مااَف وعزيال
تٍ  8زضنس َي زيضٌ مًضز تطضؾي ضا تزطتٍ مطز .افت ؾاطمايٍ ااصاضي ،تاا واطخ ضقاس
پاييه تًليس واذالم زاذلي ي وطخ تًضه تاال زض مكًضَاي آمطيناي التيه َمطاٌ تًز.
تًضه :وطخ تًضه زض مىُقٍ آمطيناي التيه ،ؾاالوٍ تط حؿة قاذم قيمت مهطف مىىسٌ
 ،اظ  6485زضنس زض ؾال  1986تٍ وطخ تي ؾاتقٍ  118683زضنس زض ؾال  1990افاعايف
يافت .زض آضغاوتيه ،وطخ تًضه اظ  8189زضنس زض ؾال  1986تٍ  134389زضناس زض ؾاال
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 1990افعايف يافت .زض تطظيل ،قيمات َاا اظ  5884زضناس زض ؾاال  1986تاٍ 158582
زضنس ضؾيس؛ وطخ تًضه زض پطي اظ  6289زضنس زض ؾال  1986تاٍ  765788زضناس 1990
افعايف يافت .حتي وطخ تًضه قايلي اظ  12/7زضناس زض ؾاال  1988تاٍ تايف اظ 2783
زضنس زض ؾال  1990افعايف يافت .ارطاي ؾياؾتُاي وبًليثطال تٗسيل اقتهازي تٍ تًضه
َمطاٌ تا ضمًز معمه مىزط قس .ايه ؾياؾتُا ،وٍ تىُا اظ وٓاط ارتمااٖي ،تلناٍ اظزياسااٌ
اقتهازي قنؿت ذًضز .قًضـ َاي ذكًوت آمياع ياس ضيايات اقتهاازي زض ؾاال
 1989زض يوعيئال  200وفط مكتٍ ي تيف اظ  1000وفط ظذماي زاقات يزض فًضياٍ 1992
مىزط تٍ مًزتاي وٓامي قس،1993، Ramirez( .نم )1033-1015
تا ارطاي ؾياؾتُاي وبًليثطال تٗسيل اقتهازي  ،زضآمس ؾطاوٍ آمطيناي التايه زض ؾطاؾاط
زٍَ  ،1980پاييه تط اظ زٍَ  1970قس ي زض اغلاة مكاًضَاي آمطينااي التايه احاطات
وامُلًب ارتماٖي ي زضايطي ؾياؾي پسيس آيضز .لصا زٍَ  1980مٍ ؾياؾتُاي وباًليثطال
تٗسيل اقتهاازي زض آمطينااي التايه اراطا قاس ضا "زَاٍ اظ زؾات ضفتاٍ" ( The Lost
 )decadeتطاي تًؾٍٗ آمطيناي التايه واميسواس ،1990، Sunkel and Zuleta( .ل )36
ضقس تًليس واذالم زاذلي زض ؾالُاي ارطاي ؾياؾت رايگعيىي ياضزات ،چُااض ي وايم
تطاتط تيف تط اظ ؾالُاي ارطاي ؾياؾتُاي وباًليثطال( )2000-1980تاًز،2005، Love(.
ل  .)107ضقس زضآمس ؾطاوٍ ياقٗي زض آمطيناي التيه َي زٍَ  1980مىفي تاًزLove(.
،2005،ل )122

.5سيبستَبي وئًسبختبرگرايي در آمريكبي التيه ( 1990تب كىًن)
ؾياؾتُاي وبًؾاذتاضاطايي زض پاؾاد تاٍ وتاايذ مىفاي اراطاي ؾياؾاتُاي وباًليثطال زض
آمطيناي التيه مُطح قس .وبًؾاذتاضاطايي تا اوتكاض متااب" تريياط الگًَااي تًلياس تاا
تطاتطي ارتماٖي"تًؾٍ امالك ًُْض مطز ي وبًؾاذتاضاطايي راايگعيه وبًليثطاليؿام زض
آمطيناي التيه قس ،1990،ECLAC(.نام  ) 35-19قنؿات وبًليثطاليؿام تاا ايزااز
واضيايتي ٖمًمي اؿتطزٌ ،وكان زَىسٌ افًل ايسٌ َاي اقتهاازي وباًليثطال زض آمطينااي
التيه تًز .وبًؾاذتاضاطايي آمطيناي التايه ،ؾياؾاتُاي وباًليثطال ضا تاٍ چاالف مكايس.
وبًليثطالُا انطاض زاقتىس مٍ تاظاض ي ٖاليم قيمت ،اتعاض اؾاؾي تطاي اناالح اقتهاازَاي
آمطيناي التيه اؾت .وبًؾاذتاضاطايان زض مقاتل مُطح مطزوس مٍ َطچىس ويطيَاي تااظاض
تطاي ايزاز تًان ضقاتت ؾيؿاتمي رُات ضقاتات مًفقيات آمياع زض تاظاضَااي رُااوي،
يطيضي اؾت يلي ؾياؾت اصاضي زيلات وياع الظه اؾات .زض وٓاط وبًؾااذتاضاطايان،
زضرٍ مٗىازاضي اظ تطاتطي زض تًظيٕ زضآمس تطاي ضقس اقتهاازي الظه اؾات،ECLAC ( .
،1990ل  ) 35وبًؾاذتاضاطايي تا مؿايل واقي اظ آظازؾاظي زض آمطيناي التيه ي غلثاٍ

حمايت از توليد ملي در تجربه اقتصادهاي امريكاي التين79 ...:

تط ضقس پاييه ي تيحثات ،تُطٌيضي پاييه ،تًظيٕ واتطاتط زضآماس ،اظ َطياق ؾياؾاتَااي
ؾاذتاضي فٗال زض ظميىٍ آمًظـ ،تُساقات ،تًظيإ زضآماس ي ؾياؾات ناىٗتي مقاتلاٍ
ماايمىااس،2016 ، Barcena and Prado (.ناام  .)20-17رااسيل ( )4مقايؿااٍ وٓااطي
وبًليثطاليؿم ي وبًؾاذتاضي اؾت.
رسيل(  :) 4مقايؿٍ وٓطي وبًليثطاليؿم تا وبًؾاذتاضاطايي

7

ًئَل٘برال٘سن
تٗسيل اقتهازي ،ؾطيٕ ي ؾًزمىس اؾت .

2

تحليل تُثيقي ايؿتا؛ تسوثال مااضآيي اقتهااز ذاطزي
اؾتٖ ،سه تًرٍ مافي تٍ تاحيط اقتهاز ماالن تٗاسيل
اقتهازي تط اقترال ،تًظيٕ زضآمس ي ؾطمايٍ اصاضي .

9

فقٍ يل ٖسه تٗازل ضا زض َط وقٍُ اظ ظماان زض وٓاط
مي ايطز مٍ فطو ماي قاًز وتيزاٍ ؾياؾات َااي
ترااف ٖمااًمي اؾاات .ييااٗيت تُيىااٍ پاااضتً قاتاال
زؾتياتي زاوؿتٍ مي قًز.
تطاي تحليل َط مؿالٍ ،تىُا يل اتعاض ؾياؾتي اؾتفازٌ
مي قًز ،ااط چٍ ايه ماوٕ ماضتطز تؿتٍ َاي ؾياؾت
اقتهازي ومي قًز.
اقتهاز ٖلمي اؾت ماٍ ناطف وٓاط اظ ظميىاٍ َااي
تاااضيري ،ؾياؾااي ي اقتهااازي ،پاؾااد ينؿااان تااٍ
مكنالت مكاتٍ مي زَس.
آظاز ؾاظي اقتهازي ،تمطمع ظزايي اظ قسضت ؾياؾاي
ضا تًميه ماي مىاس.آظاز ؾااظي اؿاتطزٌ اقتهاازي،
پيف قطٌ آظازؾاظي ؾياؾي اؾت.

7

َطفساض تيه المللي قسن اقتهازي اؾت ي فطو ماي
مىس ضيوس ضي تٍ اوقطاو زيلت -ملت يرًز زاضز .
ياحس انلي تحليل ،مينطي اقتهازي اؾت.

4

5

6

neo-structuralist

a

of

outline

ًئَسبختبرگراٖٗ
تٗسيل مي تًاوس ٖاسه تٗاازل زض اقتهااز وااَمگه
ايزاز مىس؛َعيىٍ َاي اوتقال ،تٗازل وُايي ضا تحات
تأحيط قطاض مي زَس.
تحليل پًيا؛ تسوثال مااضايي اقتهااز ماالن اؾات ي
احطات ؾياؾتُا تط ميعان تٍ ماضايطي مىاتٕ تًلياسي
ي تكنيل ؾطمايٍ اوؿاوي ي فيعيني ضا زض وٓاط ماي
ايطز.
تٍ يرًز تؿياضي اظ ٖسه تٗازل َا اشٖان ماي مىاس
تٗسازي اظ ٖسه تٗازلُاا ،مىكاا ؾااذتاضي زاضواس.
تطاي زؾتياتي تاٍ مااضآيي زض قاطايٍ ظياط تُيىاٍ (
زيميه تُتطيه) تالـ مي قًز .
تٍ ماضايطي َمعمان مزمًٖاٍ اي اظ ؾياؾات َاا
تطاي مقاتلٍ تاا مزمًٖاٍ اي اظ مؿاايل ،تاا ايزااز
ايلًيت ي ظمان تىسي زض ؾياؾت َا.
پاؾد َط مؿالٍ ممنه اؾت تاا تًراٍ تاٍ ظماان ي
ؾاذتاض وُازي ،متفايت تاقس.
مقطضات اقتهازي مىاؾة ي تُثاًز تًظيإ قاسضت،
يل زيگط ضا پكاتيثاوي ماي مىىاس.آظازي اقتهاازي
تيف اظ حاس ،مىزاط تاٍ تمطماع مياان ااطيٌ َااي
مًچل مي قًز .
ياحس انلي تحليل ،زيلت -ملت اؾت .تًراٍ تاٍ
حسامخط ؾااظي تٗماسي (زض مقاتال ذًزتراًزي)
ضفاٌ ارتماٖي ملي اؾت .

Ricardo,”An

Ffrench-Davis,

Source:

approach”,CEPAL Review,No.36,p.40

َماوًُض مٍ اظ رسيل ( )5مالحٍٓ مي قًز وبًليثطاليؿم َطفساض تٗسيل اقتهاازي اؾات
ي احطات آن تط تًظيٕ زضآمس ،اقترال ي ؾطمايٍ اصاضي ضا وازيسٌ مي ايطز ي تىُا يل ٖسه
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تٗسل ضا زض وٓط مي ايطز .تفايتُاي تاضيري ،ؾياؾي ي اقتهازي رامٍٗ َا ضا وازيسٌ ماي
ايطز ي تسوثال آظازؾاظي ي تيه المللي قسن اقتهازي اؾت .زض مقاتال وبًؾااذتاضاطايي
مرالف تٗسيل اقتهازي وبًليثطالي اؾات ي احاطات اياه ؾياؾاتُا تاط ؾاطمايٍ اوؿااوي ي
فيعيني ضا زض وٓط مي ايطز .تط ٖسه تٗاازل َااي ؾااذتاضي تامياس زاضزَ .طفاساض تؿاتٍ
ؾياؾتي تطاي مؿايل اقتهازي اؾت ي آظازؾاظي تيف اظ حس ضا مىزط تٍ تمطماع قاسضت
مي زاوس.رسيل ( )5تٍ مقايؿٍ تًنيٍ َاي ؾياؾتي وبًليثطاليؿم تا وبًؾااذتاضاطايي ماي
پطزاظز.
رسيل( :) 5مقايؿٍ تًنيٍ َاي ؾياؾتي وبًليثطاليؿم تا وبًؾاذتاضاطايي
ًئَل٘برال٘سن

ًئَسبختبرگراٖٗ

1

زيلت مىفٗل ي ؾياؾت اقتهازي ذىخا.

زيلت فٗال ي ؾياؾت اقتهازي تا زذالت اعيىكي.

2

ٖسه زذالات تراف ٖماًمي زض تًلياس؛ َاط

مساذلٍ اوتراتي زض وٓااه تًلياس تاٍ مىٓاًض ايزااز تطاتاطي

تًظيٕ مزسزي اظ َطيق اوتقاالت پًلي اؾت.

تيكتط .تًليس تطاي ضفٕ وياظَاي اؾاؾاي اؾات .تطاتطؾااظي
فطنت َا ،فٗاليت َاي ماضتط.

3

4
5

زيلاات ،تًليااس مىىااسٌ ويؿاات .قااطمت َاااي

تنخطاطاياي زض قانل مالنيات ي ماسيطيت .قاطمت َاااي

زيلتي تايس ذهًني ؾاظي قًز .تامياس تاط

زيلتي وقف ضَثطي فٗال ضا زض ترف َاي ايلًيت زاض ايفاا

فٗالياات تًليااسي تًؾااٍ ترااف ذهًنااي

مااي مىىااس .قااطمت َاااي زيلتااي ي ذهًنااي منماال

اؾت.

ينسيگطوس.

اتمااي تااًزن ًٖاماال اقتهااازي؛ زلؿااطزي اظ

تًؾااٍٗ وُازَاااي ياؾااٍُ اي :اتحازيااٍ َااا ،تٗااايوي َااا،

اتحازيٍ َا ي اوزمه َاي حطفٍ اي.

قًضاَاي محلٍ ،اوزمه َاي حطفٍ اي ي غيطٌ.

ؾيؿتم مالياتي ذىخي ،تٍ رع تٍ ٖىًان مكاًن

تطقطاضي وٓاه مالياتي تهاٖسي مٍ مىاتٕ تًليس ضا ترهايم

تطاي افعايف پاؽ اواساظ ي ؾاطمايٍ ااصاضي

مزسز مي زَس.

ترف ذهًني.
6

7

ؾيؿااتم مااالي آظاز مااٍ تااٍ َااًض ذًزماااض،

تىٓيم ؾيؿتم مالي تٍ اًوٍ اي مٍ زض ذسمت تًؾٍٗ تًلياس

ؾاذتاضزَي تٍ ٖطيٍ ي تقايا تطاي ماالَاا ي

تاقس .وطخ تُطٌ ياقٗي تىٓيم قاسٌ ي واطخ تُاطٌ تطريحاي

ذسمات ضا َسايت مي مىس؛ وطخ تُطٌ اوُٗاف

تطاي تًليس مىىساان مًچل ي وًپا زض وٓط اطفتٍ مي قاًز.

پصيط مٍ آظازاوٍ تًؾٍ تاظاض تٗييه ماي قاًز.

ؾياؾت پًلي ي ؾياؾت مالي تاتٕ زيلت اؾت تطاي تًؾٍٗ

اؾتقالل تاول مطمعي اظ مقامات ؾياؾي.

مًلس.

تزاضت آظاز؛

يضيز اعيىكاااااااااي زض اقتهااااااااااز رُااااااااااوي؛

الااف) اكااايف ياال راوثااٍ ي غيطتثٗيًااي

الف) ضفتاض تطريحي تطاي مكاًضَاي مكااضمت مىىاسٌ زض

حمايت از توليد ملي در تجربه اقتصادهاي امريكاي التين75 ...:
اقتهاز تٍ ضيي تمااه رُاان ،تاسين زض وٓاط

فطايىس ازغاه ي تزاضت مصامطٌ قسٌ تا مكًضَاي مًضز وٓط.

اااطفته ضيوااسَاي غالااة زض تاظاضَاااي تاايه

ب) تٗطفٍ مًحط ؛ اؾتفازٌ اظ مناويؿم َاي غيطتٗطفاٍ اي زض

المللي .مكًض مًچل ،تًاوايي تأحيطاصاضي تط

پاؾد تٍ تاي حثااتي ذااضري ،تاٍ ٖىاًان يؾايلٍ اي تاطاي

محااااااايٍ ذااااااااضري ضا واااااااساضز.

َسايت ذطيسَاي زيلت ي تىٓايم مٗاامالت مياان قاطمت

ب) تٗطفٍ اؾمي پاييه ي ينىًاذت ،تا َسف

َاي فطٖي قطمت َاي فطا مليتي.

پاااييه آيضزن آن تااٍ وعزياال ناافط زض حااس

د) ياضاوٍ َاي رثطان مىىسٌ ؛ مصامطٌ تا زيلت َاي زيگاط ي

امنان .حصف مناويؿم َاي غيطتٗطفٍ اي.

قطمت َاي فطامليتي تٍ مىًٓض زؾتطؾي تيكتط تٍ تاظاضَاي

د) تًؾٍٗ نازضات تٍ يؾيلٍ وطخ اضظ ي آظاز

ذاضري.

ؾاظي ياضزات؛ تىًٔ محهاًالت ي تاظاضَاا،
وتيزٍ تزاضت آظاز اؾت.
8

9

وطخ اضظ ياحس :وطخ آظاز يا وطخ حاتت .زيلات

وطخ اضظ ياقٗي تىٓيم قسٌ :ياحس يا زيااوٍ ،تؿتٍ تٍ تفايت

ومي تًاوس وطخ اضظ ياقٗي تاظاض ضا ترييط زَس،

ميان تزاضت ماالَا ي ذسمات ي راتزاايي ؾاطمايٍ؛ ضغيام

تٍ رع زض مًتاٌ مست.

وطخ اضظ ذعوسٌ يا تطوامٍ ضيعي قسٌ تا تٗسيل َاي مًچل.

اوتقااال ؾااطمايٍ (چااٍ اٖتثاااض ي چااٍ ؾااطمايٍ

تطاي رلًايطي اظ ٖسه تٗازل ،اوتقاال ؾاطمايٍ تاياس مىتاطل

اااصاضي ذاااضري) وثايااس مىتااطل قااًز ي

قًز؛ؾطمايٍ تاياس تاطاي رثاطان وًؾااوات ضاتُاٍ مثازلاٍ ي

ترهااااايم آوُاااااا تاياااااس تًؾاااااٍ

تنميل پؽ اواساظ زاذلاي َاسايت قاًز؛ ؾاطمايٍ ااصاضي

تاظاض تٗييه قاًز؛ ؾاطمايٍ ااصاضي ذااضري

ذاضري تايس تٍ نًضت اعيىكي ي تاا تًراٍ تاٍ ؾياؾات

تايس تسين محسيزيت ،آظازاواٍ تاا ماضآفطيىاان

فىايضي ي زؾتطؾي تٍ تاظاضَاي ذاضري پصيطفتٍ قًز.

ملي ،ضقاتت مىس.
10

معياات وؿااثي قاتاال قىاؾااايي زض تاااظاض آظاز

معيت وؿثي ،محسيز ويؿات .زض تراف َاايي ماٍ معيات

اؾتَ.يچ ترف تًليسي ،زاضاي ايلًيت ييػٌ

وؿثي قاتل حهًل اؾت ،تًؾٍٗ ملي تط اؾاؼ تالـ تطاي

ويؿت.

مؿة معيت َاي وؿثي رسيس تٍ نًضت اعيىكي اؾت.

neo-structuralist

a

of

outline

Ricardo,”An

Ffrench-Davis,

Source:

approach”,CEPAL Review,No.36,pp.41-42

تًنيٍ َاي ؾياؾتي زٌ ااوٍ وبًليثطاليؿم تط اؾاؼ آظازؾاظي اقتهازي اؾات ي تٗاسيل
اقتهاااازي وبًليثطاليؿااام تاااط اؾااااؼ ؾياؾااات َااااي مااااَف تقاياااا متمطماااع
اؾت.وبًؾاذتاضاطايي تاط تطمياة متاًاظوي اظ مااَف تقايااي مال تاا ؾياؾات َااي
ترهيم مزسز تامياس ماي مىاس.زض تًنايٍ َااي ؾياؾاتي زٌ ااواٍ وبًؾااذتاضاطايان،
تىگىاَاي ؾاذتاضي اقتهاز ،مس وٓط اؾت .ماَف تقاياي مال زض ماًاضز ذاال يٗىاي
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مراضد تطاي ماالَاي ذاضري زوثال مي قًز ،زض حاالي ماٍ تقايااي ماًحط زض ؾاًُح
متىاؾة تا ْطفيت مًرًز تًليس ،حفّ قًز.تكانيل ؾاطمايٍ تقًيات ماي قاًز .تاطاي
ماَف تقاياي مل ،رع آن يٗىي مهطف ماالَاي غيطيطيضي ،ماَف زازٌ ماي قاًز.
وبًليثطاليؿم ،ايمان ظيازي تٍ ماضايي ترف ذهًني زاضز ي تٍ زيلت ،تي اٖتماز اؾات.
زض مقاتل ،وبًؾاذتاضاطايي تطاي زيلت ،وقف فٗاال قايال اؾات ي ماساذالت اعيىكاي
زيلت زض اقتهاز ضا الظه مي زاوس،1998، Ffrench-Davis(.نم )44-37
وبًؾاذتاضاطايي آمطيناي التيه ،تًان ضقاتت تيه المللي ي اوؿازاه ارتمااٖي ضا مُاطح
مي مىس .وبًؾاذتاضاطايي تسوثال نازضات تاا اضظـ افاعيزٌ تااالتط ي تاًان ضقاتات تايه
المللي تط اؾاؼ افعايف تُطٌ يضي ي واًآيضي اؾات .اظ زياسااٌ وبًؾااذتاضاطايي اااط
امطيناي التيه ترًاَس معاياي اقتهازي ،ارتماٖي ،ي ؾياؾي رُاوي قاسن ضا تاٍ زؾات
آيضز ،تايس نازضات مثتىي تط مىاتٕ َثيٗي تا ؾًُح پاييه فطايضي ي تًلياس قاسٌ تًؾاٍ
ماضاطان تا زؾتمعز پاييه ضا ضَا مىاس.فقاط ،وااتطاتطي ،ي واطخ پااييه ضقاس اقتهاازي زض
امطيناي مي تًاوس تا ؾياؾت َاي تحاًل ؾااذتاض اقتهااز ،تُثاًز ياتاس ،يضيز پًياا تاٍ
تاظاضَاي رُاوي تًميه قًز ي ضقس اقتهازي ي تطاتطي ارتمااٖي يناسيگط ضا تقًيات
مىىس .زض وٓط وبًؾاذتاضاطايان ويطيَاي تاظاض ،تايس تا قنل َاي غياط تااظاضي َمااَىگي
تنميل قًوس .ؾياؾت َاي اقتهازي تايس تا تًراٍ تاٍ وقاف وُازَاا ،فطَىاگ ،ؾاطمايٍ
ارتماٖي ي َماَىگي اقتهازي ،تىٓايم قاًز .زض وبًؾااذتاضاطايي ،اقانال رسياسي اظ
َماَىگي ارتماٖي فطاتط اظ ويطيَاي تاظاض مُطح مي قًز .اظ زياسااٌ وبًؾااذتاضاطايان
تسين ؾياؾت َاي فٗال تًؾٍٗ نازضات  ،نازضات تمايل تٍ تمطمع تط چىاس قاطمت ي
چىس محهًل آؾية پصيط زض مقاتل وًؾاوات زض تقايااي تايه المللاي ي ياتؿاتٍ قاسن
نازضات مكًض زض نسيض مًاز ذاه تا ؾًُح پااييه فاطايضي زاضز .وبًؾااذتاضاطايان اظ
وًآيضي فىي اظ َطيق ياضاوٍ َسفمىس ي محسيز ي تطييذ اتحااز اؾاتطاتػيل مياان تىگااٌ
َاي محلي ي فطامليتي ي تطوامٍ آمًظـ ويطيي مااض ي تُثاًز مُااضت َاا حمايات ماي
مىىس.زض وٓط وبًؾااذتاضاطايان َ ،طاحاي ؾياؾات ارتمااٖي الظه اؾات ي ضاتُاٍ مياان
اقتهاز ،زيلت ي رامٍٗ ضا تايس زيتاضٌ تٗطيف مطز،2008، Leiva( .نم )23-1
وبًؾاذتاضاطايي ،ؾياؾتُاي "تًؾٍٗ اظ زضين"( ) Development from withinضا مُطح
ماطز ،1990 ، Sunkel and Zuleta(.ل  )36وبًؾااذتاضاطايي ،اؾاتطاتػي تًؾاٍٗ اظ
زضين ضا مُطح مي مىس مٍ تسوثال ايزاز ؾاذتاض مًلس ،تا مكاضمت فٗال زيلات ي تراف
ذهًنيَ ،مطاٌ تا تطاتطي ارتماٖي اؾت.تًؾٍٗ اظ زضين اظ َطيق تقًيت تًان ضقاتات

حمايت از توليد ملي در تجربه اقتصادهاي امريكاي التين77 ...:

مي تًاوس تٍ ًَض مُلًتي زض اقتهاز رُاوي وقف آفطيىي مىس، 1993، Sunkel(.ل .)34
مُمتطيه محًضَاي وبًؾاذتاضاطايي تطاي آمطيناي التيه ٖثاضتىس اظ :ايل ،ترييط ي مسضن
ؾاظي الگًَاي تًليس ،اظ رايگعيىي ياضزات ي زضين اطاياي تاٍ ايزااز تاًان ضقاتات ي
تًؾٍٗ نازضات .زيه ،مكًضَاي آمطيناي التيه تايس ضيينطز قًمپيتطي تطاي وًآيضي ي
ماضآفطيىي ضا اتراش مىىس .ؾاًه ،ضقاس تكانيل ؾاطمايٍ ي اؾاتفازٌ اظ ْطفيات تًلياسي؛
آمطيناي التيه وياظمىس ضقس ؾطمايٍ اصاضي مًلاس ي اؾاتفازٌ مامال اظ ْطفيات تًلياسي
وهة قسٌ اؾت ،تٍ ًَضي مٍ ْطفيت ذالي تًلياسي تااقي وماواس .چُااضه ،اظ زياسااٌ
وبًؾاذتاضاطايان ،وقف زيلت ٖاليٌ تاط يْاايف انالي ،اناالح ؾااذتاض اقتهاازي اظ
َطيق تىٓيم فطايىس تًؾٍٗ ،حفّ اوگيعٌ َاي اقتهاازي ي قيمتُااي وؿاثي َماَىاگ تاا
فطايىس تًؾٍٗ ،اضتقاي تطاتاطي ارتمااٖي ي تاًان ضقاتات ،تًؾاٍٗ ظيطؾااذت ٖلماي ي
فىايضي ي اضتقاي ماضآمسي زيلات اؾات ،1990 ، Sunkel and Zuleta( .نام -41
)46
وبًليثطالُا مي اًيىس مٍ ضفٕ اوُٗاف واپصيطي َا ()regiditiesي مقاطضات ظزاياي اظ تااظاض
ماض ،مىزط تٍ افعايف اقترال ،ماَف واتطاتطي زؾتمعز ي مااَف ؾاُ فقاط ماي قاًز.
وبًؾاذتاضاطايان مي اًيىس مٍ اظ َطيق آمًظـ حطفٍ اي ي ؾطمايٍ ااصاضي زض ؾاطمايٍ
اوؿاوي قطايُي تطاي ضقاتت زض ؾُ تيه المللي اظ َطيق ضقس نازضات تا افعايف تُاطٌ
يضي ي وًآيضي تًليس فطاَم مي قًز ي وٍ تا ماَف َعيىٍ اظ َطيق تًٗيف اضظـ پاًل
يا زؾتمعزَاي ياقٗي پاييه .وبًليثطالُا ويطيي ؾاظمان يافتٍ زض اتحازيٍ َااي مااضاطي ي
مقطضات تاظاض ماض ي حساقل زؾتمعز تطاي حمايات اظ مااضاطان زض تراف غيطضؾامي ضا
ؾطظوف مي مىىس ي ايىُا ضا ماوٕ ضقس اقترال مي زاوىس،2006، Leiva( .ل )346
زض تٗس ؾياؾي ي ارتماٖي ،فانلٍ ظيازي ميان مفاَيم وباًليثطال ي وبًؾااذتاضي يراًز
زاضز.وبًليثطالُا تٍ متريطَاي ارتماٖي ي قسضت مٍ تا ؾياؾتُاي اقتهازي تٗامل ماي مىاس
ي ترييط اؾتطاتػي تًؾٍٗ ضا تٗييه ماي مىاس ،تًراٍ وساضواس .ضييناطز وباًليثطال ًٖامال
ؾياؾي ي ارتماٖي مؿايل اقتهازي ضا زض وٓط ومي ايطز،1988، Bitar(.ل)34
مكًض ايطلىس تزطتٍ مًفقي زض ارطاي ؾياؾتُاي وبًؾاذتاضي زاقتٍ اؾات .زض ايطلىاس زي
َسف تحًل الگًَاي تًليس تاا تطاتاطي ارتمااٖي زوثاال قاس .زي ييػااي انالي ماسل
ايطلىااسي ،ؾياؾاات نااىٗتي ي ؾياؾاات فقااطظزا اؾاات.زيلاات ايطلىااس اظ َطيااق ارااطاي
ؾياؾتُاي فٗال نىٗتي ،مسيطيت اقتهاز مالن پايساض ي ؾياؾات ارتمااٖي فٗاال تاطاي
مكاضمت تٍ حاقيٍ ضاوسٌ قساان ،قطايٍ الظه تطاي ترف ذهًني رُت اضتقاي تُاطٌ
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يضيْ ،طفياات فىااايضي ي پايااٍ مُاضتُاااي اقتهاااز ايطلىااس ي تااطاي مكاااضمت فٗااال زض
ؾياؾتگصاضي زيلت ي ؾاظماوُاي فقطظزا فطاَم مطز .ؾياؾت نىٗتي فٗال زيلت ايطلىاس،
وقف اؾاؾي زض الگًي تًليسي ايطلىس زاقت .مؿبًالن تًؾٍٗ نىٗتي ايطلىس زض قىاؾايي
تركُاي زض حال ًُْض اقتهاز رُاوي ي رصب قطمتُاي ٖمسٌ تٍ ناىايٕ ايطلىاس مًفاق
قسوس ي اقتهاز نىٗتي ماسضن ضا پاياٍ ااصاضي مطزواس .اؿاتطـ آماًظـ مااضتطزي ي
مكاااضمت ارتماااٖي ،وقااف مُمااي زض مًفقياات اقتهااازي ايطلىااس ايفااا مااطزKirby(.
،2009،نم )155-132
مُمتطيه ؾياؾتُاي وبًؾاذتاضاطايي ٖثاضتؿت اظ ايزاز حثات اقتهاز ماالن ،پاي اياطي
تًؾٍٗ تٍ مخاتٍ تحًل تًليس ،ايزاز تًان ضقاتت ؾيؿتمي ،ؾياؾات اوؿازاه ارتمااٖي ي
افعايف مكاضمت ،مىُقٍ اطايي تاظ اؾت.ؾاذتاضاطايي زضين اطايي ضا تكًيق ماي ماطز
يٗىي تًليس تطاي تاظاض زاذلي رُت رايگعيىي ياضزات ،اما وبًؾاذتاضاطايي ،تًليس تاطاي
نازضات تٍ تاظاض رُاوي ضا تطغية مي مىس(.تطين اطايي) .وبًؾاذتاضاطايان تطاي ارطاي
ؾياؾتُا ،زيلت قًي ي ماضامس ضا الظه مي زاوىس ي مًافق مساذلٍ اعيىكي زيلت َؿاتىس.
(،2009، Hamlinنم  )101-80وبًؾاذتاضاطايي اظ لحاِ تحليلاي تؿاياض وعزيال تاٍ
ؾاذتاضاطايي تاقي ماواسٌ اؾات،2009، Bielschowsky(.ل .)171وبًؾااذتاضاطايي زض
زٍَ  1990ؾياؾتُاي اقتهاز مالن يسچطذٍ تزاضي زض قاطايٍ تاي حثااتي ماالي اضاياٍ
مطزٌ اؾت،2009، Bielschowsky(.ل  )181زض وبًؾاذتاضاطايي ،واًآيضي قاًمپيتطي
زض تحًل الگًَاي تًليسي زض وٓط اطفتٍ قسٌ اؾت،2011، Tahsin( .ل )4

 .6مقبيسٍ رييكردَبي سبختبرگرايي ،وئًليبراليسم ي وئًسابختبرگرايي در
آمريكبي التيه
زض ايه ترف تٍ تطضؾي تُثيقي ؾٍ ضيينطز مُطح قسٌ زض مقالٍ مي پطزاظيم مٍ اظ ؾاال
 1948تا مىًن زض آمطيناي التيه تٍ ارطا زضآماسٌ اؾات .ؾااذتاضاطايان تاسوثال تحاًل
ؾاذتاض تًزوس ،زض حالي مٍ وًليثطالُا تسوثال تٗاسيل اقتهاازي تًزواس .وبًؾااذتاضاطايان
تسوثال تحًل ؾاذتاض تًليس َمطاٌ تا تطاتطي ارتماٖي َؿتىس تا اظ ضقاس وااتطاتط ارتىااب
مىىس.ؾاذتاضاطايان يْيفٍ زيلت ضا انالح ؾاذتاض مي زاوؿتىس ،زض حالي ماٍ وبًليثطالُاا
يْيفٍ زيلت ضا فطاَم مطزن قطايٍ تطاي ماضمطز تاظاض مي زاوىس.وبًؾااذتاضاطايان وقاف
زيلت ضا افعايف تًان ضقاتت ي ايزاز َمثؿتگي ارتماٖي مي زاوىس .مُمتاطيه تفايتُااي
ؾٍ ضيينطز زض رسيل ( )6اضايٍ قسٌ اؾت.

حمايت از توليد ملي در تجربه اقتصادهاي امريكاي التين79 ...:

رسيل()6مقايؿٍ ضيينطز ؾاذتاضاطايي ،وبًليثطاليؿم ،ي وبًؾاذتاضاطايي زض آمطيناي التيه
وبًليثطاليؿاااااام( -1980وبًؾاذتاضاطايي( 1990تاا

ضيينطز

ؾاذتاضاطايي()1980-1948

قٗاض

تحًل ؾاذتاضي

َسف

مسضويعاؾاااايًن اظ َطيااااق مسضويعاؾاايًن اظ َطيااق مسضويعاؾيًن اظ َطيق تيه

)1990

مىًن)

تٗسيل ؾاذتاضي

تحااًل تًليااس َمااطاٌ تااا
تطاتطي ارتماٖي

نىٗتي قسن

ذهًني ؾاظي

المللي قسن

تًؾاااااااٍٗ وياظمىااااس اضازٌ ؾياؾااااي ي وتيزٍ ذًزترًز ويطيَاي تًؾااٍٗ فطايىااس تٗمااسي
اقتهازي

مساذلااٍ زيلاات اظ َطيااق تااااظاض ي ٖملياااات آظاز اؾاات مااٍ زض آن اوااطغي
فطايىس َطح ضيعي ٖقالوي.

قيمتُا تٍ ٖىاًان منااويعه َاي ؾياؾاي ي ارتمااٖي
ترهيم مىاتٕ.

تاطاي حماياات اظ تًؾااٍٗ
نااازضات ي زؾااتياتي تااٍ
يضيز پًيااا تااٍ رطياوااات
اقتهازي رُااوي متمطماع
قسٌ اوس.

ٖامال اناالي زيلت

تاظاض

تًؾٍٗ
مًاوٕ

تحًل فىي واقي اظ ازغااه
پًيا زض اقتهاز رُاوي

ميطاث ضياتٍ تاضيري قسضت ؾياؾتُاي زاذلي اقاتثاٌ الگًي ازغاه تيطيوي :ماوٕ،
ي وُازَايي اؾت مٍ مااضايي مٍ ماوٕ ترهايم تااظاض زؾتگاٌ تًليسي اؾت ماٍ
وٓاه قيمت تيه المللي ضا زض مي قًز :اؾتطاتػي َااي اظَطيق ويطيي مااض اضظان
تاظاض تيه المللي تًٗيف مي ضقااس زضين اااطا ،پااًل ي تًااٗيف اضظـ پااًل،
مىس ي ٖاسه تقااضن مطماع – تاااايف اظ حااااس اضظـ مكاااااااااًضَا ضا زض زاه

پيطامًن ضا تاظ تًليس مي مىس.

اااصاضي قااسٌ ،ؾياؾاات مياوساظز ،تٍراي ازغاه زض
َاااي حماياات اطايااي ،اقتهاز تيهالمللي افاعايف
وقف زيلت زض اقتهاز مٍ تُااااطٌيضي ي وااااًآيضي
اتتناااضات ذهًنااي ضا

()External insertion

ذفٍ مي مىس.
وقف زيلت

انااالحات ؾاااذتاضي مااٍ فااطاَم مااطزن حااساقل ايزاااز ارمااأ ؾياؾااي ي
اوثاقاات ؾااطمايٍ  ،تًؾااٍٗ قااطايٍ تااطاي ماااضمطز ارتماااٖي تااطاي افااعايف
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تركااُاي نااىٗتي اناالي تاظاض :مالنيت ذهًناي تااًان ضقاتاات نااازضات (
يحمايت اظ اقتهاز زض مقاتل  ،ارطاي قطاضزازَا  ،حفّ ذًقااٍ َااا  ،مكاااضمت
وًؾاوات ذاضري ضا َسايت وٓاام  ،رماإ آيضي زازٌ ترااف ٖمااًمي – ترااف
مينىس.

َا ،قثنٍ ايمىي محسيز

ذهًني )،تؿُيل اوُثان
پااصيطي ي تُثااًز ويااطيي
ماااض ،ايزاااز َمثؿااتگي
ارتماٖي.

زضايااااااطي زيلاات ،فكاااض اااطيٌ َاااي ؾااااطمًب زضايااااطي ماواليعٌ مطزن يا تثٗيات اظ
ارتماٖي

ارتماااٖي زضايااط اظ لحاااِ ارتماٖي تطاي رساقاسن زضايطي ارتماٖي تا َسف
ؾياؾاااي ضا تاااطاي تىٓااايم مىكااااگطان ارتماااااٖي يضيز ضقاااتتي زض اقتهاااز
متريطَاي اقتهاازي راصب رمٗي  ،احاط فطيچنياسن رُاااوي ،پيًوااس ؾااطمايٍ
مي مىس.

تاٍ پاااييه ي ياضاوااٍ َاااي ارتماٖي تا رامٗاٍ ماسوي
َسفمىس،مكنل زضاياطي تطاي تًؾٍٗ نازضات.
ارتماٖي ضا حل مي مىس.

وتيزٍ

اقتهاز ،تاتٕ ؾياؾت اؾت.

ؾياؾاات ،تاااتٕ اقتهاااز فًاي فطَىگي ي ؾياؾاي
اؾت.

تًؾااٍ العامااات رُاااوي
قسن قنل مي ايطز.

Source: Leiva, Fernando,(2008),”Toward a critique of Latin American
Neostructuralism”, Latin American Politics and Society,Vol.50,No.4,pp.4-5

.7وتيجٍگيري
پطؾف انلي مقالٍ آن تًز مٍ ؾٍ ضيينطزي مٍ اقتهازَاي آمطيناي التيه پؽ اظ رىگ
رُاوي زيه تامىًن تطاي حمايت ي ضقس تًليس ملي ي تًؾٍٗ اقتهازي زوثال مطزوس ،چاٍ
وتايزي زاقت .زض مثاحج مقالٍ وكاان زازٌ قاس ماٍ ؾااذتاضاطايان ماٍ تاسوثال تحاًل
ؾاذتاض اقتهازي تًزوس ،تسليل مساذلٍ تيف اظ حس زض ؾاظيماض تاظاض ي وتاايذ واامُلًب
رايگعيىي ياضزات ،تا چالف َايي مًارٍ قسوس .ؾياؾتُاي وبًليثطال مٍ تسوثال آنَ ،اي
زٍَ  1980زض آمطيناي التيه ارطا قس ويع فقط ي واتطاتطي ي ماَف ضقاس تًلياس ملاي ضا
تسوثال زاقت ي تٍ چالف َاي ارتماٖي ي ؾياؾي ي اقتهازي مىزاط قاس ي تاٖاج قاس
زٍَ  1980ضا زٍَ اظ زؾت ضفتٍ زض تًؾٍٗ آمطيناي التيه تىامىسًُْ .ض وبًؾاذتاضاطايان
اظ ؾال  1990تٍ تٗس تاٖج قس تحاًل ؾااذتاضي ،احياا قاسٌ ي تاا تًراٍ تاٍ ًٖاقاة
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، تحًل تًليس َمطاٌ تاا تطاتاطي ارتمااٖي،ؾياؾتُاي تٗسيل اقتهازي زض آمطيناي التيه
 اوؿزاه ارتماٖي ي حثات اقتهاز مالن زض ؾطلًحٍ ؾياؾتُاي، مىُقٍ اطايي،تًان ضقاتت
 زض مزمأً ضييناطز غالاة زض.حمايت اظ تًليس ملي ي تًؾاٍٗ اقتهاازي قاطاض اياطز
 تحًل ؾااذتاض اقتهاازي تاا حمايات اظ تًلياس ملاي تاطاي،اقتهازَاي آمطيناي التيه
.زؾتياتي تٍ ضقس ي تًؾٍٗ اقتهازي تًزٌ اؾت
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