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 :چکيده
 پست سوسياليستی در کشور هلستان آغاز گريده حتوالتگسرته اين فرضيه که 

قابل می تواند در خبشهايی  فقط اين فرضيه  ولی.است بسيار وسيع می باشد
 فرآيندهای خمتلفی که در اين تغييرات شگرف اصلاگرچه در .  باشدقبول

اوضاع حاصل گرديد، ولی در اين دهه  1980 در دهه ، مشارکت داشتندهلستان
ه نبودراکد   نيز و شرقیبسياری از کشورهای اروپای مرکزیو شرايط در 

 1989در سال  پست سوسياليستی حتوالتفرضيه رايج ديگر آن است که . است
به تعبير يا  و  "م واقعی فروپاشيدسسوسيالي"موقعی به راه افتاد که 

 و سپس  آغازتدا در هلستاناباين حرکت که " کمونيسم شکست خورد"ديگران 
 هيچ .کشورهای منطقه را فرا گرفتاز طريق يک عکس العمل انعکاسی متامی 

عظيم  حتوالت ازاين بعدها در هلستان چالشهای حاصل ترديدی وجود ندارد که 
 مطمئنا به مهين خاطر. دگردينسبت به بقيه کشورها هبرت اداره از هر حلاظ 

اداره حکومت به  به مست پست سوسياليست حتوالتاز  سال 15بعد از گذشت 
  زيادییدرسها ،اقتصاد بازار و جامعه مدنیشکل گيری   وصورت دموکراتيک

به  صوصا کشورهايیخم- می تواند وجود داشته باشد که ساير کشورها
 از .بتوانند از آن هبره گيری منايند -ی نوظهور معروف می باشندبازارها

 و داليل اجنام آن و ه اجنام گرفتکهدقيق به آنچاينرو داشنت يک نگاه 
ار ارزمشند ي و داليل اجنام ندادن آن می تواند بسه اجنام نگرفتکهآنچ
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 در کشور 2 پست سوسياليستی1حتوالتگسرته اين فرضيه که 
 اين  ولی.هلستان آغاز گريده است بسيار وسيع می باشد

اگرچه . فرضيه فقط در خبشهايی می تواند قابل قبول باشد
در اصل فرآيندهای خمتلفی که در اين تغييرات شگرف هلستان 

  حاصل گرديد، ولی در اين1980مشارکت داشتند، در دهه 
دهه اوضاع و شرايط در بسياری از کشورهای اروپای مرکزی 

 نسيم اين تغييرات در . نبوده استراکدو شرقی نيز 
 هلستان  عملکردوزيد ولیجمارستان و چک اسلواکی سابق نيز 

  در اين حرکت حمسوب می شد يک پيشگاممهانند که بودطوری 
ر و بسياری از اين تغييرات برای اولين بار در اين کشو

 کار سهل و آسانی چنين تغييراتیاجرا شد، که اجنام 
 .نبود

 پست سوسياليستی در حتوالتفرضيه رايج ديگر آن است که 
م واقعی سسوسيالي" موقعی به راه افتاد که 1989سال 

که  "کمونيسم شکست خورد" يا به تعبير ديگران "فروپاشيد
س اين حرکت ابتدا در هلستان آغاز و سپس از طريق يک عک

آيا  .العمل انعکاسی متامی کشورهای منطقه را فرا گرفت
 سيستم قبلی که برای چندين دهه در اين قسمت از اروپا

 و قسمت ناوری از آسيا حاکميت )اروپای مرکزی و شرقی(
 نداشنت ظرفيت کافی برای بدليلادگی و سه بآيا ، داشت

نه تنها – با تغيير شرايط داخلی و خارجی انطباق
، بلکه تغييرات فرهنگی، سياسی و حتی ت اقتصادیتغييرا

فراتر از يا و  3فروپاشيد -مهچنين تغييرات تکنولوژيکی
؟ و اگر شکست خورد، آيا به خودی خود و 4شکست خوردآن 

فشارهای  ه دليل و يا ب بوداز طريق نيروهای داخلی
 اين سوال جداگانه ای است که هنوز به صورت حبث ؟خارجی

شايد تاريخ بتواند يک پاسخ  .انده استانگيزی باقی م
 ما ارائه منايد، با اين حال رای ب در اين موردمبهم را

 برای سوسياليسم واقعی .اين پاسخ ترديد دارم صحت  بهمن
که فروپاشيد يا شکست خورد، رخ دادن هر کدام از اين 

  يعنی.مانع از وقوع حالت ديگر باشدحالت ها منی تواند 
 برای ماست واقعيت پرسش ناپذير يکين ابه عبارت ديگر 

 شاهد -1989مانند سال –که تاريخ در بسياری از ساهلا 
اين حتی اگر  .در مسير حرکت بشری می باشدعطفی نقطه 
در تغيير بزرگ نباشد، ريشه يک آغاز واقعی برای حرکت 

                                                 
در کشورهای پست سوسياليست  دروان درنظام 1989  در اين متن به مفهوم تغييراتی بود که بعد از سال Transformationکلمه .  1

 . ترجمه گرديده است" تحوالت"اقتصادی و سياسی اين کشورها انجام گرفت که در اين متن با اخذ نظر فرهنگستان ادب فارسی معادل 
2  .Post-socialist : والتی که بعد از دروان کلمه پست سوسياليستی در فرهنگستان ادب فارسی ثبت گرديده است و منظور دوران و تح

 . سوسياليستی در کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهايی که که به صورت سوسياليستی ادراه می شد، انجام گرفت می باشد
3. Collapse  
4 . Defeated 
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  که نشان دهنده يک جايجايی عظيم می باشدی دارداصالحات
که در هلستان، جمارستان و مهچنين در خمصوصا آن اصالحاتی –

 .يوگوسالوی سابق اجرا شد
 ترک با جاجبايی بزرگ پست سوسياليستیاين البته 

  می پذيرفت سيستم قديمیاصالح برای ی کهتالشهای اخير
تالش برای . (Kolodko and Nuti 1997; Kornai 2001) ی زيادی داشتسازگار

 خبشيدن  وللی در عرصه بين املیافزايش رقابت اقتصاد
ه يددگر به سوسياليسم واقعی منتفی 1" انسانیرخسار"

يک رفتار راديکال  از طريق اساس سيستم قديمی. بود
بی حاصل  ، عالوه بر آن. بود شدهکنار گذاشته مدبرانه
 باعث شد ، آن بسيار مشکل بود اصالحکه یسيستم اصالحبودن 

ک سيستم  و يشتهکنار گذارا که تالش شود سيستم قديمی 
 بود موقعی اين مهان  وجديد را به جای آن احداث منايند

 .ی سرمايه داری اخذ گرديداقتصاد بازاراز که شکل خاصی 
با يک  سيستم جديد ،برای کسب اطمينان خاطر بيشرتمهچنين 
    .مهراه بودنيز انسانی رخسار 

در   و سال ادامه داشت17 که به مدت بود فرآيندیاين 
  وفراز و نشيب هاسوسياليستی - کشورهای پستطول اين مدت

     .مهچنين مشکالت زياد ديگری را پشت سراده اند
گرتين موفقيت داستان بزربه عنوان چين،  عملکرد

  و مهچنين ويتنام به مهراه اقتصادی دنيای مدرن می باشد
. (Lin, Cai and Li 2003) موفقيت های زيادی را کسب کرده استچين

 کشور 28يت غالب اکثردر  ی اين دو کشور،به استثنا
 400 و بلوک شرق سابق، با بيش از اروپای مرکزی و شرقی

 2004ميليون نفر مجعيت ساکن، سطوح مصرف و توليد در سال 
آمارهای بين املللی به .  سال پيش بود17پايين تر از 

گذار صورت آشکار نشان می دهد که در اقتصادهای در حال 
ی، نسبت مجعيتی که از تأمين اجتماعی پست سوسياليست

برخوردار منی باشند، به صورت قابل توجهی افزايش يافته 
مهچنين مناطق حمروم و فقيرنشين . (Kolodko 2000b; Stiglitz 2002)است

گسرتش يافته و در برخی از کشورها سطح انتظارات زندگی 
مدها در مهه جا افزايش  درآ سطحاختالف در. افت کرده است

 افزايش در اختالف  اين که بعضی وقتها،پيدا منوده
 مهراه ، هرچند با درجات خمتلف،درآمدها با سرعت بيشرتی

 در اکثريت جوامع مناطق بلوک شرق سابق و .بوده است
پايين تر از برنامه  2 (HDI)  شاخص توسعه انسانی،بالکان

                                                 
1 . Human face 
2. Human Development Index 
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اندازه گيری شده که اين شاخص   1 (UNDP) توسعه سازمان ملل
 . می باشدحتوالتر حال حاضر پايين تر از زمان شروع د

 موقعيت از هر کشوری به کشور ديگر و مهچنين در تفاوت
 يک  کامال،داخل يک کشور از يک منطقه به يک منطقه ديگر

حتی در يک کشور بظاهر مهگن .  قابل درک می باشدمسأله
  اين کشورسرانه در ثرومتندترين مناطق GDPمانند هلستان، 

 ولی .دود شش برابر باالتر از فقيرترين مناطق می باشدح
اين تفاوت ها در کشورهای پست در مقياس جهانی 

 است که مثره ای اين  و می باشدبسيار زيادسوسياليستی 
که اقتصاد با برنامه –هم از دوران گذشته به ارث رسيده 

 و هم از روند طی شده بوسيله -ريزی متمرکز حاکم بوده
 . سال سپری شده، حاصل گرديده است15ستم در اين  سيحتوالت
کرد بقيه کشورهای ديگر عمل نسبت به  کشورها اين ازبرخی

گروه  بی گمان در هلستاناز اين حلاظ  .هبرتی داشته اند
کشورهای موفق جهان قرار می گيرد، بطوريکه بعضی از 

ياد می " معجزه هلستان" مفسران حتی از آن به عنوان 
 .کنند

 به معجزه هااين  بپرسيم  آنکهگذشته ازين حال، با ا
چگونه   اينکه دربارهسوال کردن د،دارن تعلق کدام کشور

 ، پرسشهلستان يک کشور موفق می باشد از حلاظ اقتصادی
  حنوهبهاين سواالت مهه پاسخ . کامال مناسبی می باشد

 سال 17  گذشتبعد از. اندازه گيری موفقيت بستگی دارد
 برابر افزايش پيدا 50سرانه بيشرت از  GDP، التحتواز اين 
  بسيار خوب از يک موفقيتحاکی اين. (Kolodko 2006)کرده است

 زيرا نه تنها در مقايسه با چين، حتی در ،نيست
رويارويی با کشورهای اروپای غربی و اياالت متحده، يعنی 
ثرومتندترين کشورها که بطور متوسط در طی اين ساهلا 

عرتتوسعه يافته اند، هلستان و بقيه کشورهای بسيار سري
، با اين وجود . می باشند ترپست سوسياليست بسيار عقب

 هلستان موفقيت های زيادی نسبت به بقيه حوزهدر اين 
کسب کرده است و  -حال حاضرحداقل در -کشورهای منطقه 

 واقعیاز موفقيت ) بدون تعارف(اين امکان را دارد که 
 ،صحبت منايدو نيم دهه والنی تر از يک دوره طبعد از يک 

قضاوت ايی تنها از چشم انداز نسلهای آينده قابل ولی 
در اين باره هيچ ترديدی نيست که . رويت خواهد بود

نه کامل ولی به اندازه –ی زيادی هلستان از جنبه ها
 عظيم را هبرت از بقيه حتوالت چالشهای حاصل از -کافی

 اين موضوع شايسته انعکاس و .کشورها اداره کرده است

                                                 
1 . United Nations Development Program 
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 می باشد و مقايسه های زمانی و مکانی  زيادی موشکافی
 مطالب زيادی در اين به حال تا .دمنايه می لبارا مط
 بسياری از  هنوزکهبا وجود آن،  حترير درآمدههبباره 

اما  .باقيمانده است که بايد آشکار گردندچيزهای ديگر 
 می        هلستان نشانکارنامهحتی يک حتليل سرسری از 

مناگرهای کالن  هبرت عملکردمنود  می توان اظهار دهد که
 :اقتصادی آن از دو عامل نشأت می گيرند

 که هلستان کوتاه ترين مدت رکود استاولين عامل اين 
اين رکود .  را در بين بقيه کشورها داشتحتوالتحاصل از 

سط سال  تا اوا1989 از اواسط سال –فقط به مدت سه سال 
بزرگرتين رکود  بطول اجناميد، درحاليکه اوکراين -1992
دست اين  . سال متام طول کشيد، جتربه منود10 را که حتوالت
در   اعمال شده دقيقاز يک اسرتاتژیبيش چيزی  آورد

 مهانند  نتايج آنکه هلستان نبود، حتوالتدوران  ابتدای
رات مثبت اث به مثابه "شوک درمانی"امحقانه نتيجه نظريه 

 سوسياليسم اجرا گرديده دوران که قبال در  بازاراصالحات
اين اولين درسی است که از جتربه و  ، درک منی گرددبود

 . می توان گرفت زمان تغييرات شگفت انگيزاز هلستان
 

 درس يک
اصالحات اقتصادی که انعطاف پذيری بازارها را افزايش می 

کرد  عملرروی برای ادهای ضايجاددهد و حداقل در جهت 
 مهيشه موقعی  توسعه اقتصاد بازار مشارکت می کنندکارای
جاجبايی بی باکانه و بسيار  که يک  واقع می گردندمفيد

  به خاطر حتی اگر.صورت پذيرد  اين اصالحاتعميق متعاقب
 -ت سياسی و فرهنگیماهي به عنوان مثال -داليل مطمئنی

اين اصالحات حداقل  ،اين جاجبايی های بزرگ صورت پذيريد
را بوجود می  شرايطتغيير جز به جز فضای الزم  برای 

در  خيرأت ابهم   که اين تغييرات جزئی در صورتی.آورد
دست  باعث ب می تواند نگردد، بطور مشابهاجنام تغييرات

نيست  البته اين به اين معنی .گردد آمدن نتايج مطلوب
که بعدا به به خاطر اين  اين اصالحات جزيیکه بگوييم

در .  بود نتيجه خبش خواهند، حتمابازشناسايی خواهند شد
، اما بوداين اصالحات جزيی نتيجه خبش خنواهند اغلب موارد 

با اين حال اين حقيقت را که اين اصالحات جزيی اتفاق 
در فرآيند توسعه بلندمدت موثر بوده اند افتاده اند و 

 کارد و يکی ديگر می به کالم سياسی، يک کسی .انکار منود
منافع سياسی را درو می کند، ولی آن چيزی که بسيار مهم 

 .است منفعت جامعه، اقتصاد و دولت است
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 سال گذشته، يک دروه 15عامل دوم اين است که 
 مهچنين  حلاظ پويايی های رشد، بلکهازنه فقط س ناجنامت

  (Worldادسازی و (Tanzi, Chu and Gupta 1999) در توزيع نتايج آن
Bank 2002) بوده است که باعث شده است رشد اقتصادی در 

 اين .هلستان سريع تر از بقيه کشورها ديگر اتفاق بيفتد
متمايز تقسيم بندی دوره ساهلای مورد حبث می تواند به 

 :گردد
-1993مابين ساهلای " 1شوک بدون درمان"دوره  ابتدا -1

تباه مهراه با سياست های تثبيت بسيار اشموقعی که ، 1989
عدم توجه به ادسازی برای اقتصاد بازار، آزادسازی 

 و عدم توجه به بيش از اندازه جتارتبسيار سريع و 
 از حتوالتهزينه عملکردهای حمرک رشد دولت باعث گرديد که 

، در حاليکه اثرات حداقل غيرقابل اجتناب هم باالتر رود
د مورد ح آن پايين تر ازطور قابل توجهی به آن به 
که اين واقعيت در اسناد رمسی  (پيدا کردافول  انتظار

که منجر  طرق عملکردی .)نيز مورد توجه قرار گرفته است
به نتايج پايين تر از سطح هبينه با هزينه های بيش از 

 قوانين اساسی از مصلحت آشکاراحنراف حد اضافی گرديد در 
بيش از  التحتو رکود درجهدر نتيجه، . گرايی و عقالنيت بود

آن حدی بود که دولت بتواند يک سياست مناسب را دنبال 
 خود رسيده بود؛ نرخ حدنرخ بيکاری به بيشرتين  ؛منايد

دن به تورم تک رقمی غير تورم به حدی باال بود که رسي
جه ساختاری شروع به افزايش دممکن تلقی می شد و کسری بو

    .کرده بود
-1997ما بين ساهلای " 2اسرتاتژی برای هلستان"دوره  -2

 اساسی استحکام  ادهای اقتصادی بطور بود کهزمانی، 1994
 به اجازه هلستان برای پيوسنتکسب مانند  –پيدا کردند 

 در سال  OECD و عضو شدن در1994احتاديه اروپا در سال 
 و مهمرت از مهه، اقتصاد در يک مسير رشد بسيار سريع -1996
  اصالحاتسياست مناسب ازيک  اذبرکت اخت که از گرفت قرار

 سرانه GDP در طول آن چهار سال، .ساختاری و توسعه بود
 که دستيابی  درصد در هرسال رشد کرد4/6با نرخ متوسط 
 در واقعا سال که 4 درصدی در طول 28به رشد جتمعی 

 سال دوران 15 درصدی که در متام 40مقاسيه با رشد جتمعی 
در اختالف افزايش . ه بودپست سوسياليستی متحير کنند

وقف و ت م،درآمدها که بوسيله ضريب جينی منعکس می گرديد
. باقی ماند 1996-7 ساهلای  برای33/0حدود  دراين ضريب 

                                                 
1 . Shock without thearphy 
2 . Strategy for Poland 
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يک درس که می توان از دوران اسرتاتژی برای هلستان 
 :آموخت

 
     درس دو

 يک سياست – دو سياست  اختاذتنها يک ترکيب مناسب از
 جتمع سرمايه و راستایياست توسعه ای که در تغيير و يک س

  شرايط الزم می تواند- جهت گيری شده اندختصيص کارای آن
 نفی هر کدام از اين . منايد مهيابرای رشد سريع اقتصادی

ما  .بدست آمدن نتايج مطلوب می گرددمولفه ها، مانع از 
 ترکيب اين سياستها بطور فراوان در  نتايج ، هلستانسوای
  می توان بهکهری از کشورها قابل مالحظه می باشد  بسيا
 مثبت آن در چين  هایروسيه و جنبه  منفی  در هایجنبه

 ..اشاره منود
 

-2001 ما بين ساهلای 1 اقتصادی افت شديد دوران-3
برای اين دوران  2کشتار اقتصادیبراستی کلمه . 1998

می باشد، بطوريکه نرخ رشد  کلمه مناسبیمی تواند 
 درصد در فصول آخر پياده سازی 7باالی رشد از  ادیاقتص
 درصدی 2/0نرخ رشد منفی به " اسرتاتژی برای هلستان" 

اين رکود . منود افول پيدا 2001چهارمين فصل سال در 
سياست نسبت به   کوته فکرانه و تعصبیحاصل يک رويکرد

به صورت ابزاری مورد توجه قرار ، که اغلب  بودمالی
عنوان يک ابزار برای متوقف کردن تورم می گرفت و به 

 چنين .بکار گرفته می شدکسری حساب جاری و کاهش 
سياستهايی منی تواند اثرات تثبيتی قابل انتظار را به 
ارمغان بياورد، در حاليکه باعث ختريب خبش واقعی 

 بوسيله جلوگيری از رشد اقتصادی و افزايش اقتصاد
 : ی عبارت است از، از اينرو درس بعد می گرددبيکاری
 

 درس سه
ابزارها و اهداف اقتصادی گمراه کننده در تلفيق 

سياست اقتصادی اثرات سياست اقتصادی باعث می شود که 
 نامناسبی جبا بگذارد، هزينه های اجتماعی توسعه را
. افزايش دهد و مقياس های قابل دسرتسی را کاهش دهد

ه دوره بو ه هلستان نبودمتعلق به ا تنهاين اشتباه 
 در ترکيب اهداف و تغيير:  منی باشدزمانی خاصی حمدود

 به  مدرنابزارهای سياستی يک پديده رايج در دنيای

                                                 
1 . Overcooling  
2 . Overkilling 
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در سياستهای اشتباهی که توسط علی اخلصوص  (مشار می آيد
بدتر از آن صندوق بين املللی پول تبيين و توصيه شد و 

ابزارهای ). شيوه های گمراه کننده آن ديده می شود
 استی وقتی بسيار جتليل می يابند، موجب می شود کهسي

  به عنوان هدفهای غايی تلقی گردند و موجببرخی مواقع
؛ مهانند هلستان که د می گردد به مست رکوپيشروی اقتصاد

اثرات بد . به اين اشتباه مرتکب گرديد1990در دهه 
خصوصی   برایتالش ادسازی، هببوداين اشتباه، عليرغم 

 فرآيند باز کردن درهای اقتصاد  صورت اوم تدسازی و
 .پذيرفت
 

برگشنت به مسير توسعه و پيوسنت به جامعه اروپا در  -4
  به عنوان چهارمين دوره می باشد که از ،2004سال 

حلاظ ويژگيها و پويايی های تغيير در سيستم و خبش 
.  می باشد خودواقعی اقتصاد، متفاوت با دوره قبلی

ت ماهيدوره توسط دو عاملی که نقش کليدی در آن 
تالشهای فکری عميق : ايفا می گرديد ،برنامه ريزی داشت

بازساماندهی در زمينه دارايی های عمومی از يک برای 
طرف منجر به تطبيق سيستم با ظرفيت های دولت و 

د و از طرف ديگر گردينيازمندهای اقتصاد بازاری مدرن 
مستند  .دشتهی به يکپارچه شدن با احتاديه اروپا من

برنامه هببود دارايی های " سياسی اصلی در اين زمينه 
جتديد سازماندهی گسرتده بود که در آن  (PNFR 2003) "عمومی

دارايی های عمومی و پيوسنت به احتاديه اروپا به عنوان 
تکليف اصلی اين . ابزارهای سياستی تلقی می شد

 حتقق - يعنی بازگشنت به رشد اقتصادی سريع-سياستها
 درصد در 5/0نرخ رشد اقتصادی به سرعت از . يافته بود

 2004 درصد در نيمه اول سال 5/6 به 2002اوايل سال 
 .افزايش پيدا منود

 هلستان ما حتوالتبنايراين مشاهده می شود موفقيت 
 از ترکيب و آميزه منحصر بفردی 1998-2004 ساهلای نبي

گاه کنيد به ن( تشکيل گرديده است فراز و نشيب هااز 
عملکرد بسيار بد خبش واقعی و در اين بافت، ). منودار

رونق . ، جای تأمل دارد1990مالی در حوالی اواخر دهه 
 )ساهلای اسرتاتژی برای هلستان( 1994-7اقتصادی ساهلای 

مهچنين . دگرديممکن بود ادامه پيدا کند ولی اينطور ن
 مضر و  بعد از رکود شديد ديگر،از يک ديدگاه متفاوت

، نامطلوب بودن وضعيت 1998-2001در ساهلایغير ضروری 
 د، ولیمناياقتصادی ممکن بود تا امروز ادامه پيدا 

 .چنين اتفاقی هم روی نداد
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از دوران شوک بدون درمان تا دوران درمان بدون شوک: نمودار
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1990-3: ‘shock without therapy’ 
1994-7: ‘Strategy for Poland’ 
1998-2001: ‘Overcooling’ 
2002-4: ‘Public Finance Reform Program’ 
Source: Central Statistical Office, Warsaw. 

اين تغييرات عميق در پويايی های رشد به چه چيزی 
بستگی دارد؟ مطمئنا تکانه های خارجی معنی داری 
اتفاق نيفتاده است که بتواند دليلی برای شتاب زياد 

 يا برای افول شديد 1994-7ر ساهلای حرکت اقتصادی د
تاثير حبران های روسيه .  به مشار آيد1998-2001ساهلای 

 بر روی اقتصاد هلستان در بسياری 1998-2001در ساهلای 
از موارد از شدت کمرتی نسبت به آن تبليغات خارجی که 
در آن روزها از اين بابت متوجه هلستان می شد، 

ری ها از اين طرز فکر برخی ياد آو(برخوردار بود 
بطور مشابه هيچ تکانه خارجی ). هنوز هم ادامه دارد

برای پويا کردن )  مثبتماهيتاين بار با (بعدی 
 .اقتصاد هم روی نداد

، اقتصاد روسيه 1994-7 در حقيقت، در طی چهار سال 
 1998-2001بسيار فقير از چهار  سال بعدی يعنی ساهلای 

را مورد حتی يک نفر ،  مسئولیمقام چبود و حتی هي
خذه قرار نداد تا توضيح دهد که چرا اوضاع هبرت موأ

، احساس 1998-2001 از طرف ديگر، در ساهلای .دگردين
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در فوق به  از مسايلی می شد که  می شد که بسيارینياز
، بايد توضيح  ذکر گرديدخطاهای سياست اقتصادیعنوان 

ا منتهی اين شواهد به نتيجه گيری بعدی م. داده شود
 :می گردد

 
 درس چهار

 که در آن آزادسازی – عظيم سيستماتيک حتوالت هنگامی که
 و باز کردن درهای اقتصاد به مهراه يکپارچه شدن با

 صورت -با يکديگر اتفاق می افتد  اقتصاد جهانیسيستم
  برایمی پذيرد، ادسازی، يعنی خلق قوانين جديد بازی

ب حقوقی و سازمانی اقتصاد بازار و ايجاد يک چارچو
 .دن کارهای بنيادی می باش مجلهبرای تکميل آا، از

 سياست های اقتصادی نيز بسيار  تدوين و اجرایاما
 به  نه تنهارو به هببودی هر اد .حياتی می باشند

  منی تواند - حداقل در چشم انداز کوتاه مدت–خودی خود
يک اختاذ عملکرد مناسبی داشته باشد، بلکه مستلزم 

 البته بعدا ممکن است خباطر. سياست مناسب نيز می باشد
 خود مهين سياست و مهچنين به خاطر عوامل ديگری ماهيت

يا (مانند دکرتين سياسی و شرايط سياسی حاکم و مهارت 
 اثر گذاری منجر به ستها، جمريان سيا) عدم مهارت

ادها ايجاد .  در اوضاع اقتصادی گردد، ادنامطلوب
 به شرطی که با سياست مناسبی مهراه مهم است،بسيار 

 .باشند
 

هم اتفاق براستی اين يک حالتی بود که در هلستان 
ا ب در ارتباط – ادی  هایعليرغم پيشرفت: افتاد
 اقتصادی رو به  های سياست- به احتاديه اروپاپيوسنت

، مهاهنگی اين رويداد نقطه ضعف بويژه. زوال گذاشت
استهای ينطور بين سيی و مالی و مهضعيف بين سياست پول
  اشتباهاقتصادی های ن سياستيا. جتاری و صنعتی بود

 پيدا  را تغيير برای امکان2002فقط در اواسط سال 
 به زودی تغييراتجای کمی تعجب است که بعد از . منود

به هر . مسير سريع قرار گرفترشد دوباره در اقتصاد 
 اقتصاد به صورت نتاين اتفاق به مفهوم قرار گرفحال، 

و بستگی به کيفيت منی باشد  مسير رشد  درخود به خود
، که به منزله فضايی است که در داردسياست اقتصادی 

 .نيز وجود داردهتديدهای جديد امکان بروز آن 
به سختی می توان مثالی از يک اقتصاد موفق ارائه 
داد که بر اساس پس انداز ساير ملت ها پايه گذاری 

به صورت خاص فقط در تعداد انگشت مشاری از . اشدشده ب

 10



-کشورها می توان مشاهده کرد که سرمايه گذاری خارجی 
خمصوصا سرمايه گذاری مستقيم خارجی که در دنيای مدرن 
و اقتصاد جهانی که چرخهای اصلی پيشرفت و انتقال 
تکنولوژی، پيشرفت کيفيت مديريت، توسعه تواناييهای 

ی صادرات را در اقتصاد به مهراه بازاريابی و جهت ده
 نقش مهمی در تأمين مالی توسعه اقتصادی ايفا -دارد

چنين ). اما آم نه هنوز به صورت قاطع (باشدمنوده 
موردی در ايرلند اتفاق افتاد که آا بطور مناسب از 
جريان درآمدی سرمايه گذاری های ايرلندی های يهودی 
. که در اياالت متحده پراکنده بودند، استفاده منودند

مهچنين سرمايه گذاری مستقيم خارجی نقش مهمی در رشد 
با اين . شتابان اقتصادی در جنوب شرقی چين ايفا منود

وجود سرمايه گذاری های خارجی تنها نقش مکمل را در 
 اين شواهد .قبال پس اندازهای داخلی ايفا می منايند

بوجود آمدن منطقی گردد که می توان روی شايد باعث 
سرمايه گذاری های خارجی حساب کرد ولی بايد از 

اين . منودبرآورد بسيار خوشبينانه در اين زمينه حذر 
يک درس ديگری است از جتربه هلستان پست سوسياليست که 

به عنوان نه تنها برای هلستان بلکه متامی کشورهايی که 
واقع می می تواند مفيد ، های نوظهور معروفندبازار

 .شود
 

  5درس 
منبع اصلی تأمين مالی توسعه در متام انواع بازارهايی 

گذاری شده  نام1"نوظهوربازارهای " که بيشرت به نام 
بنابراين . ، مجع آوری سرمايه داخلی بوده و می باشداند

تشکيل سرمايه داخلی نيازمند دادن اوليت و حق تقدم در 
 سيستم حمرکهای خرد اقتصادی بهقتصادی سياست های کالن ا

خص چيزی که مهم است، يک طرح مناسب ابه طور . می باشد
 می - ترکيب سياست مالی و سياست پولی–از سياست مالی

باشد که به صورت معنی داری ميل ايی به پس انداز را 
تعاقبا تأثير اساسی روی نرخ کلی و محتت تأثير قرار دهد 
سرمايه گذاری و پويايی های آن داشته جتمع سرمايه، سطح 

می توان روی کمک های ديگران حساب کرد ولی اين . باشد
هبرتين حالت اين . امر بصورت حمدود می تواند اتفاق بيفتد

 .است که روی خودمان حساب کنيم
 

اين درس نبايد به مثابه حبثی تفسير گردد که با جذب 
اسب از جهانی  يا استفاده من-هرچه بيشرت سرمايه گذاری

                                                 
1 . Emerging Markets 
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می  مغايرت -شدن و جذب سرمايه از اقتصاد يکپارچه جهانی
نبايد با هم منايد؛ البته جذب سرمايه گذاری خارجی 

) ما بين بقيه کشورها(جتربه هلستان . هرقيمتی صورت گيرد
 جريان  اگربه عنوان يک ذهنيت مهيج بکار می رود که

ل نگردد،  بصورت صحيح کنرت،رجی به داخلاورود سرمايه خ
به خصوص در خبش (ممکن است منجر به وابستگی بيش از حد 

 سرمايه گذاری گردد که معموال برای  نوع اين به)مالی
اين سطوح باالی . تداوم رشد بلندمدت مفيد منی باشد

 منسوب می سرمايه داری وابستهوابستگی اغلب بعنوان 
 .شوند

 باشد  از معدود کشورهای جهان مییهلستان به عنوان يک
که حجم کالنی از سرمايه های خارجی را طی يک دوره بسيار 

برای موفقيت اين امر  دريافت منوده است، که  اقتصادیسخت
لغو نيمی از .  بازار داخلی بسيار مفيد بودحتوالتدر 

 يک شکل خاصی از چشم پوشی در بدهی های خارجی،
 در کهبازپرداخت بدهی ها بود که به هلستان تعلق گرفت 

 به منظور  ها سرمايه خروجضرورتبه غير اينصورت 
. منتهی می گرديداز هلستان بازپرداخت بدهی های خارجی 

هبر حال از ديدگاه رويدادهای سياسی نيمی از بدهی های 
 لغو ،هلستان با توجه به شرايط سختی که مشاهده می گرديد

تعداد اندکی از اين موارد شبيه مهين در جهان . گرديد
 .افتاده استاتفاق 

هيچ کس نبايد اميد داشته باشد که تعداد اين موارد 
کشورهای فقير بايد دست از تالش خود . افزايش پيدا کند

  قابل جربان از بدهی هايشان بر ندارندخبشبرای لغو سهم 
).  که ممکن است بعضی وقتها شامل لغو متام بدهی ها باشد(

 به موفقيت آا می بايستی تالش خود را تا دست يابی
تنها کشورهای ثرومتند حريص و کوتاه بين از . ادامه دهند

وقتی چنين . رخ دادن چنين رويدادی ممانعت می منايند
پيشامدی رخ دهد جريان سرمايه از کشورهای بسيار توسعه 

به هرحال . يافته به کشورهای فقير افزايش خواهد يافت
معيار های لغو بدهی ها بايد با تغييرات ساختاری صحيح، 

ضد فساد کارا و سياست های کالن اقتصادی مناسب ترکيب 
بعضی مواقع وقتی کشوری قادر به تسويه بدهی های . گردند

خارجی خود نباشد کاهش بدهی ها امری اجتناب ناپذير 
اما اين تنها زمانی مفهوم اقتصادی پيدا می کند . است

 از بدهی های بيش(که نتايج سياستهای اشتباه اقتصادی 
از بين ) سياست اشتباه(به مهراه عوامل آا ) اندازه
 . بروند
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رگران نيستند که مهانند ا ک تنهاايندر دنيای امروزی 
سياستمداران دنيا نيز مهانند يکديگر . ندنهم عمل می ک

خبصوص زمانی پای صلب مسئوليت از اشتباهاتی که . شده اند
مل می کنند ، به يک شکل ع به پيش می آيدمرتکب شده اند

. و گناه اشتباهات خود را به گردن ديگران می اندازند
 ممالک است که بعضی وقتها اين عمل در سطح  اينجالب توجه
به عنوان منونه چنين .  اتفاق می افتد نيزو دولتها

موردی حتی در اياالت متحده نيز ديده می شود که کسری 
-ولی جتاری خود را با آنکه کسری بودجه ساختاری است 

 چين و سياست تثبيت نرخ ارز -ادراه کنندگان دولتتوسط 
 که برای ساهلا به دالر امريکا قفل شده است، مقصر 1يوان

اد ديکمی شگفت انگيزتر اينکه، اين رو. شناخته می شود
 نيز اتفاق 2 در فقيرترين کشورها مانند کشور مالیحتی

ايه  مشکالت پو) البته اين بار نه بدون دليل(می افتد 
 به جتارت تبعض آميز با طرف های قوی جتاری  خود راای

کشورهای توسعه يافته با پرداخت . دهندنسبت داده می 
يارانه به کشاورزان خود و در نتيجه ممانعت از افزايش 
قيمت کتان که يک از کاالهای اساسی و پرامهيت برای خيلی 

  از بين رفنت مزيت رقابتی کشورهایاز کشورهاست، باعث
 افزايش شيوع دايره صادرکننده کتان می شوند و موجب

   .می گردند تباهکاری و فقر
 که هلستان نيز گذارپست سوسياليستی در حال کشورهای 

 انداخنت. متفاوت منی باشندحيث جز آا می باشد، از اين 
 حال که پيوندهای  زمان در به گردن ديگران کارتقصير

 اقتصاد کشورهای خمتلف تکنولوژيکی، جتاری و مالی بين
قويرت از هر زمان ديگر می باشد، سهل تر و آسانرت از قبل 

 بنابراين راندن مسئوليت اشتباهات و بی .گرديده است
" تاثيرات و انگيزه های خارجی" کفايتی خود به مست 
 در هلستان موقع بروز عواقب. بسيار ساده تر است

اين نوع  ،1998سياستهای اشتباه و مضر بعد از سال 
 بسيار رواج پيدا کرده بود که باعث شد اقتصاد عملکرد

 علل اين سياست. دچار گردد) overcooling(افت شديد  به 
ی اشتباه بوسيله پيش کشيدن حبران های روسيه توجيه می اه

گرديد، در حاليکه اين حبران ها هلستان را به خاطر امهيت 
ن حد متاثر ناچيز جتارت اين کشور با روسيه در کمرتي

نبود  علت بروز مشکالت خمتلف را، که بعدها،. ساخته بود
اين مشکالت امری غير ممکن می باشد، پيوسنت به احتاديه 
اروپا می دانستند در حاليکه بطور آشکار احتاديه اروپا 

                                                 
1 . Yuan 
2 . Mali 
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به کشورهای تازه عضو شده در قبال آن چيزی که دريافت 
ها به ارمغان کرده بود، منافع بيشرتی را برای اين کشور

البته اين به مفهوم ناديده گرفنت اين حقيقت . آورده بود
، کشورهای احلاق شده منی باشد که در فرآيند يکپارچه شدن

ت توانسته بودند با يک هزينه پايين تر سپست سوسيالي
منافعی زيادی را بدست بياورند، اما افسوس که در گرفنت 

دی را از دست اين منافع هنگام مذاکرات فرصت های زيا
 حال درسی وجود دارد که ميتواند بوسيله .دادند

کشورهايی مانند بلغارستان، کرواسی، مقدونيه، رومانی و 
 متقاضی ورود به احتاديه اروپا می کهمهچنين ترکيه 

 .و بکار برده شود ياد گرفتهباشند، 
: نتيجه گيری کلی از مباحث باال بصورت زير می باشد

ورت واقعی يک پديده اجتناب ناپذير جهانی شدن که به ص
می باشد، فرصتها و شانسهای جديد و زياد و اما در عين 

رای اقتصاد کشورها زيادی را بها و هتديدهای ريسک حال 
با هم  ها دفرصتها و هتدي اين .(Kolodko 2002)به مهراه دارد

به معنی يک به يک " با هم بودن"  ولی،اتفاق می افتد
منافع اضافی بدست آمده از جهانی . نيستبودن نسبت آا 

اما متاسفانه .  باشدرتشدن ممکن است از هزينه های آن بيش
نکته اصلی، استفاده  .برعکس اين حالت هم ممکن است رخ دهد

مناسب از اين روابط متقابل در اسرتاتژی ملی توسعه 
اجتماعی می باشد و اين يک درس ديگری برای -اقتصادی

 و درهای اقتصاد را 1تصادهای نوظهوراقيادگيری متام 
 .برای تعامالت خارجی به صورت وسيع باز نگه داشته اند

 
 درس شش

 ايجاد می کند و  را توسعه اضافیفرصتهای جهانی سازی
. (Stiglitz 2002)دنفرصتهای توسعه اضافی هتديدی برای مهه می باش

، ايجاد سازگاری در اداره بنابراين هنر سياست سازی
 و حل مسائل غامضی است که حتت تاثير پيش آمدهای مناسب

 بايد به 2 حداکثر-قانون حداقل . افتدیجديد اتفاق م
هتديدها را به حداقل و فرصتها را به  :صورت زير باشد

حداکثر برساند يا به صورت دقيقرت، هزينه های اجتناب 
ناپذير شرکت در بازی اقتصاد جهانی را کاهش و منافع 

 .ا افزايش دهدحاصل از آن ر
 

بسيار  می تواندهلستان در اين زمينه شواهد جتربی 
يی  کاهش بدهی های خارجی تا حد نصف؛ جاجبا:گويا باشد

                                                 
1 . Emerging Economies 
2 . Mini-Max Rule 
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ختاری در توزيع جغرافيايی جتارت خارجی به مست توسعه سا
گذاری منابع سرمايه  ؛ جذبی جهانيافته ترين اقتصادها

تان می که بطور بالقوه قابل توزيع در هلس( آزاد های
؛ )و مهچنين قابل جذب (و تکنولوژی های مدرن) باشد

سرازير شدن جريان قابل مالحظه از سرمايه گذاری های 
 و  مطلوب خرد اقتصادیحتوالت  منجر بهمستقيم خارجی که

؛ و ايتا عضو  می گرددترقی در رقابت بين املللی سرمايه
ی ترين منافع  اينها تنها مهم–شدن در احتاديه اروپا 

 .هستند که هلستان از آا هبره گرفته است
 هجوم بابت گزافی که هلستان قيمتو از طرف ديگر، 

خماطره آميزی که بواسطه گشودن درها وارد سرمايه های 
، پرداخته و هنوز هزينه های اضافی اقتصاد اين کشور شد

 بسيار هزينهواقعا . ديگری را نيز بايد پرداخت منايد
اما گناهکار .  شرايط خيلی بد بودبااليی داشت و اين

 حريص ماهيتاکه اين سرمايه ها (جهانی سازی يا سرمايه 
، بلکه بودن) ناميده می شود و بوسيله تعريف خماطره آميز

بود که با مديريت  (NBP) سياست اشتباه بانک مرکزی هلستان
 نرخ هبره داخلی باعث ايجاد نامهسانی با بسيار اشتباه

گرديد که منجر به دعوت از سرمايه للی نرخ هبره بين امل
های خماطره آميز و بروز بی نظمی زياد در سيستم اقتصادی 

 منافع به اين جريان مستلزم از دست دادن .هلستان گرديد
امکان کامال دوری از آن که بود  ميليون ها دالر ميزان
در صورتی که خنواهيم از چين و هند کالمی به . بودپذير 

 به  ديگری نيز وجود دارد که کشورهای زياد ميان آوريم،
 در اين خصوص که راههای گوناگون اين قضيه را حل کردند

بنابراين جتربه  . و مالزی نام برد، شيلیمی توان از
روند درست و مناسب يک عملکرد، بلکه هلستان نه تنها 

ديگر کشورها را   کردنروشن  ومسايل زيادی برای هدايت
 اين هبرتين روش برای دوری گزيدن از .می دهد نيز نشان

اشتباهاتی است که قبال کسی در مکان و زمان ديگری مرتکب 
به اشتباهات هلستان در  برای مثال،. آنان شده است

 می توان اشاره 1990ابتدای و سپس دوباره در انتهای دهه 
 مهچنين حتوالت با امهيت و مهم در هلستان در اواخر قرن .منود

هايی را از خط مرزی بين سياست و اقتصاد به بيستم، درس
اين يک برنامه آموزشی اجباری برای مهگان . ياد دادما 

می باشد که هر کس بايد راه حل سخت روابط پيچيده ای را 
 حتی در برخی .که در باال توضيح داده شد را ياد بگيرد

. موارد آزمون جتربه ديگران نيز ناخبردانه منی باشد
موردهای جالب "يز درسهای زيادی از حتليل هلستانی ها ن

هرچند ممکن است هيچ کدام از آا به اندازه ( ديگر "توجه
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 هلستان جذاب ترين اين موارد -مورد هلستان جالب نباشد
آموختند و ولی با اين حال بعضی از افرادی که در )  بود

تصدی گری دولتی بودند می توانستند در جايگاه خودشان 
علی اخلصوص، هر کدام از اين چهار . ن عمل منايندهبرت از اي

 هلستان که در باال مشرده شد، نشان می دهد حتوالتمرحله از 
به منظور دستيابی به موفقيت اقتصادی، ترکيب کردن که 

 با يک رويکرد اجتماعی بسيار تکنوکراتيکيک رويکرد 
   .ضروری می باشد

. اج داردسياست گذاری اقتصادی به تبحر بااليی احتي
بيان وابستگی " د دار بستگیديگرمهه چيز به مه" موقعی که 

. و ارتباط  واقعی بين رويداد امری بسيار مشکل می باشد
 بايد اين وابستگی را درک منايد و سپس از سياستگذاريک 

دانش گسرتده و حرفه ای و توانايی های کارشناسی و فنی 
ه های جاری خود برای مديريت اين منابع عظيم و سرماي

 . استفاده منايد
يک نظام اقتصادی فقط با منابع . نيستکافی  اما اين

 واقعا –مادی و جريانات مالی در ارتباط منی باشد؛ بلکه 
 به سرمايه های اجتماعی، مردم و روابطی که -و اساسا

يا شايد تقسيم می (آا را به صورت واحد در می آورد 
براين فعاليت سياسی در بنا. نيز مربوط می گردد) منايد

زمينه اقتصادی به صورت اجتناب ناپذيری مستلزم درگيری 
حميط روابط اجتماعی، بويژه آن روابطی که از طريق تعامل 

 در سياست گذاری . می باشد،دناقتصادی بر می خيز
صرفا بر حق بودن در صحنه کارشناسی و فنی کافی اقتصادی 

 اجتماعی نيز صاحب منی باشد، بلکه بايد در عرصه روابط
يعنی گروههای عمده اجتماعی بايد يک  .(Sen 2000)ودحق ب

درک عمومی از مقاصد دولت ها که پشت سر سياستهای مالی، 
صنعتی، جتاری، منطقه ای يا سرمايه گذاری دارند، داشته 

عالوه بر اين، حتی اگر اين گروهها به صورت فعال . باشند
به  برنامه های دولت  را که قصد داشتند درهايیمعيار

 را مورد محايت قرار ندهند، حداقل بازهم داجرا گذارن
 در غير .رضايت انفعالی خود را در اين باره نشان دهند

 –در مواردی که حق با سياستگذاران  اينصورت، ممکن است
 می باشد، ممکن است جامعه هم در عين -مهچون تکنوکراهتا

به عنوان  –باشد رد نظرات آا به صاحب حق در حال 
مثال، موقعی که می خواهند دايره معافيت مالياتی را 

در . کاهش و يا سيستم انتقاالت اجتماعی را تغيير دهند
حالتی که هر دو طرف صاحب حق می باشند مساله به جريان 
حبث انگيز تبديل می شود و وقتی هر دو طرف به صورت 
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ک برخورد سرسختانه در حفظ حقوق خود مقاومت منايند، ي
 .سياسی و اجتماعی باز را به دنبال خود می آورد

 درس هفت
سياست اقتصادی بصورت مهزمان يک تالش تکنوکراتيک و 

يک از اين جنبه ها،  ناديده گرفنت هر. اجتماعی می باشد
اينکه . به صورت خودکار اثرگذاری سياست را کاهش می دهد

ی اجنام می صرفا طيف باريک از متخصصين بدانند که چه کار
اين دانش بايد در بين طيف وسيعی از . دهند کافی نيست

اقشار جامعه توزيع گردد، هرچند که بعدها ممکن است به 
بنابراين هبرتين نتايج در . يک دانش ديگر تبديل گردد

سياست اقتصادی بوسيله يک ترکيب مناسب از مهندسی مالی 
، و اجتماعی، دولتمداری تکنوکراتيک اقتصاد کالن

 .پراگماتيسم حرفه ای و حساسيت اجتماعی فراهم می گردد
 

 بازار هلستان و پستی و بلندی حتوالت سال گذشته 15 در 
های متناوب آن به صورت آشکار نشان می دهد که سياست 
اقتصادی موقعی در هبرتين حالت عمل می کند که دو رويکرد 

ده ذکر شده در باال به صورت سازگار با يکديگر ترکيب ش
هر نقص و کمبودی در اين رابطه کارايی سياست . باشند

اين کارايی چگونه . ثير قرار می دهدأاقتصادی را حتت ت
نشأت می اندازه گيری می گردد؟ جواب از يکی از درسهای 

 ابزارها و هدفها را مغشوش ، می دهدياد که به ما گيرد
 اندازه مناسب، يک ترکيب نامتغير از پويايی های: نکنيم

 حرکت موزون از رشد  يک که-اجتماعی و اقتصادی می باشد
در . مالی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژيکی پايدار است

 بصورت کاملن اليفمام که تکشدي هروقت ما مطمئن موقعآن 
 و خواهد بود  هم رشد اقتصادی سريعرتداده ايم،اجنام 
بطور آشکار که کشوری که ادعا داشت بيشرتين که . برعکس

 ی هاستفاده را از اين جتربيات کسب کرده است، هلستانا
با اين .  هرچند که متأسفانه، نه متام هلستانی ها-ندبود
 چه در عرصه سياست و چه در عرصه –افراد جاهل  مهه

 هلستان واقعا حتوالتدر حاليکه . منی باشند هرگز کم -مکاتب
ه به صورت موفق آميز صورت پذيرفت، ولی مطمئنا چيزی شبي

هيچ جا معجزه ای وجود ندارد، حتی برای . معجزه نبود
   .هلستان
 

 فهرست منابع
 

Baka, Władysław (2004), Economic Ideas of the „Round Table” After Fifteen Years. 
Lessons for the Future, No. 54 (May), Transformation, Integration and Globalization 

 17



Economic Research at the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and 
Management, Warsaw (www.tiger.edu.pl).  

Kolodko, Grzegorz W. (2000a), From Shock to Therapy. Political Economy of 
Postsocialist Transformation, Oxford University Press, Oxford-New York.   

______ (2000b), Post-Communist Transition. The Thorny Road, University of Rochester 
Press, Rochester, NY, USA, and Woodbridge, Suffolk, UK.  

______ (2002), Globalization and Catching-up in Transition Economies, University of 
Rochester Press, Rochester, NY, USA, and Woodbridge, Suffolk, UK.   

______ (2006), The World Economy and Great Post-Communist Change, Nova Science 
Publisher, New York.  

Kolodko, Grzegorz W. and D. Mario Nuti (1997), The Polish Alternative. Old Myths, 
Hard Facts and New Strategies in the Successful Transformation of the Polish 
Economy, Research for Action, 33, The United Nations University World Institute 
for Development Economics Research (WIDER) Helsinki 

  (www.tiger.edu.pl/kolodko/working/wider/wider_1997.pdf). 
Kornai, Janos (2001), The Role of the State in a Post-socialist Economy, Distinguished 

Lectures Series, No. 6, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and 
Management, Warsaw  
(www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/kornai.pdf). 

Lin, Justyn Yifu, Fang Cai and Zhou Li (2003), The China Miracle. Development 
Strategy and Economic Reform, The Chinese University Press, Hong Kong.  

North, Douglass C. (1997), The Contribution of the New Institutional Economics to an 
Understanding of the Transition Problem, WIDER Annual Lectures, 1 (March), The 
United Nations University World Institute for Development Economics Research 
(WIDER), Helsinki (www.wider.unu.edu/publications/publications.htm).  

 ______ (2002), Understanding Economic Change and Economic Growth, Distinguished 
Lectures Series, No. 7, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and 
Management, Warsaw  
(www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/nortg.pdf).  

PNFR (2003), Public Finance Recovery Program, Rada Ministrów, Warszawa, June 3 
(www.tiger.edu.pl/english/aktualnosci/Program_en.pdf).  

Sen, Amartya (2000), Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York.  
Stiglitz, Joseph E. (1998).  More Instruments and Broader Goals: Moving towards the 

Post-Washington Consensus, WIDER Annual Lectures, 2 (January), The United 
Nations University World Institute for Development Economics Research (WIDER), 
Helsinki  
(www.wider.unu.edu/events/annuell1998.pdf).  

______ (2002), Globalization and Its Discontents, W. W. Norton & Company, New York 
– London.  

Tanzi, Vito, Ke-young Chu and Sanjeev Gupta (ed.) (1999), Economic Policy and Equity, 
International Monetary Fund, Washington, DC.  

 18

http://www.tiger.edu.pl/
http://www.tiger.edu.pl/kolodko/working/wider/wider_1997.pdf
http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/kornai.pdf
http://www.wider.unu.edu/publications/publications.htm
http://www.tiger.edu.pl/publikacje/dist/nortg.pdf
http://www.tiger.edu.pl/english/aktualnosci/Program_en.pdf
http://www.wider.unu.edu/events/annuell1998.pdf


World Bank (2002), Building Institutions for Markets. World Development Report 
2002, World Bank, Washington, DC. 

 19


