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  قدرت نمايی نهادهای مالی بين المللی
  ميشل شوسودوسکی: از

  کيوان. ب: برگردان
  

 و سقوط ۱۹۸۹- ۱۹۸۱ باقی مانده، دهه فقر فراگير نام دارد که با واگشت اقتصادی جهانی ۸۰     خاطره ای که از دهه 
به سطح بی سابقه ای رسيده » قيرانف«و » ثروتمندان«اختالف درآمد و شيوه زندگی ميان . قيمتهای مواد اوليه دهان گشود

يک . است؛ چنان که يک خانوار طبقه متوسط حوزه پاريس بيش از صد برابر يک خانوار روستايی جنوب شرقی آسيا درآمد دارد
  .دهقان فيليپينی بايد دو سال کار کند تا معادل يک ساعت درآمد يک وکيل مدافع نيويورکی را به دست آورد

که صندوق بين المللی پول ساخته و پرداخته، ابزار » برنامه های اصالح ساختاری«بيت اقتصادی کالن و      برنامه های تث
اصالح ساختاری در جهانی . نيرومندی برای ايجاد دگرگونی عميقی است که روی زندگی صدها ميليون انسان اثر می گذارد

 بين المللی پول به تراکم درآمدهای واقعی و تقويت های اقتصادی صندوق»جراحی«. شدن پديدة فقر تأثير مستقيم دارد
  .سيستم صادرات بر پايه نيروی کار ارزان منتهی شده است

 ۷۰     اختالطی از سياست رياضت بودجه ای، گشودن مرزها و واگذاری مؤسسه های توليدی به بخش خصوصی بيش از 
اين کشورها هر نوع مالکيت اقتصادی و کنترل سياست مالی و . کشور وامدار جهان سوم و اروپای شرقی به اجرا در آمده است

نهادهای دولتی از بين رفته و . بانکهای مرکزی و وزارت داريی های شان تجديد سازمان يافته اند. پولی خود را از دست داده اند
 پس نمی دهد، توسط نوعی حکومت موازی که به جامعه ملی حساب. به جای آن نهادهای اقتصادی صندوق برقرار شده است

کشورهايی که به مقررات صندوق بين المللی پول گردن نمی نهند، در ليست . سازمانهای مالی بين المللی بوجود آمده است
  .سياه قرار گرفته اند

      اجرای برنامه اصالح ساختاری در شمار زيادی از کشورهای وامدار به فراگير شدن سياست اقتصادی کالن که زير نظارت
مستقيم صندوق بين المللی پول و بانک جهانی قرار دارد، خدمت می کنند، اين مؤسسه های مالی جهانی از طرف قدرتهای 

» استعمار بازار«اين شکل جديد سلطه جويی که می توان آن را . کلوپهای پاريس و لندن و هفت دولت عمل می کنند: ذی نفع
اين يک وضعيت تاريخی . ی نام و ساخت و پاختهای آزاد نيروهای اين بازار می سازدناميد، ملتها و دولتها را تابع بازی های ب

  .سابقه ای در چنين مقياس است بی
 ميليارد ۵ ميليارد نفر خواهد رسيد که ۶     اين نظام در چه جهانی استقرار يافته است؟ در پايان قرن جمعيت روی زمين به 

که کشورهای ثروتمند نفت خيز خليج فارس نيز (در حالی که ملتهای ثروتمند . کردنفر آن در کشورهای فقير زندگی خواهند 
 ۵۶ درصد درآمد جهانی را در اختيار دارند، تقريباً ۸۵ درصد جمعيت جهان قريب به ۱۵در حدود ) در شمار آنها بحساب آمده

 درصد درآمد کلی را در دست دارند ۴/۵فری  ميليارد ن۴با يک توده تقريباً » کم درآمد«درصد بشريت در کشورهای موسوم به 
 ميليون نفر جمعيت تقريباً از کمتر از يک ۴۵۰آفريقا با . ١که کمتر از توليد ناخالص ملی فرانسه و سرزمينهای مجاور آن است

  .درصد درآمد جهان برخوردار است که تقريباً معادل نيمی از درآمد ايالت تکزاس آمريکاست
قتصاد جانبدار مصرف گرايی مدرن با محدوديت کشورهای ثروتمند و جيب های خالی توده های شهری      مسئله ترقی و ا 

بنابراين، فقر جهان سوم مانند افزايش بيکاری و نابرابری های اجتماعی در اروپای غربی و . کشورهای فقير روبرو شده است
درمان صندوق بين المللی پول باعث فروپاشی دولت به سخن درست، . آمريکای شمالی به رشد تقاضای کلی مجال نمی دهد

  .رفاه در اغلب کشورهای صنعتی شده و به غوطه ور شدن اقتصاد جهانی در گرداب پس رفت و رکود کمک می کند
     سياستهايی که صندوق بين المللی پول و بانک جهانی ديکته می کنند موجب تشديد نابرابريهای اجتماعی ميان ملتها و 

کلی و دستکاريهای عيان آمارهای درآمد پوشيده نگاه » علم اقتصاد«اما آن ها اين واقعيت را با . اين ملتها می گردددرون 

                                                 
 دالر و توليد ناخالص ملی مجموع کشورهای دارای درآمد پايين  ميليارد۹۴۹ر۴۴۰ توليد ناخالص ملی فرانسه ۱۹۹۸ در - ۱

.  خيلی افزايش يافته است۱۹۸۵سهم درآمد جهانی که به کشورهاهی ثروتمند اختصاص دارد از .  ميليارد دالر بود۸۸۶۶۲۰
 DC ، 1990بنگريد به گزارش دربارة رشد درجهان؛ فقر، بانک جهانی، واشنگتن 
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به يقين اين  ٢.انديکای التين و دريای کارائيب فقيرساکنان آمر% ۱۹بانک جهانی تنها » برآورد«چنان که طبق . دارند می
 ۲۰با توجه به درآمد سرانه ساليانه (دانيم، طبق برآورد رسمی در اياالت متحد برآورد نادرست است، زيرا همان طور که می 

 ٣.زير خط فقر زندگی می کنند)  درصد مردم۲۰يعنی ( آمريکايی يک نفر ۵از هر ) هزار دالری

 آغاز دهه  درصد از۶۰     در بسياری از کشورهای وامدار جهان سوم، درآمد واقعی حاصله در بخشهای جديد اقتصاد بيش از 
 درصد ۸۵مثالً در نيجريه حداقل مزد . وضعيت کارکنان بخش سنتی و بيکاران به مراتب بدتر است.  کاهش يافته است۸۰

 دالر در ماه است و ۱۰ در شمال ويتنام، دستمزدها پايين تر از ٤. دالر در ماه در نوسان است۲۰ و ۱۰کاهش يافته و اکنون بين 
رنج در نتيجه اجرای تدابير آزادسازی مورد ستايش صندوق بين المللی پول به سطح جهانی  اين در حالی است که قيمت ب

  ٥. دالر حقوق دريافت می کند۵يک دبير فارغ التحصيل دانشگاه کشور ماهيانه کمتر از . رسيده است
صندوق جهانی پول و  برنامه ای که رئيس جمهوری اين کشور به توصيه -» فوجی شوک«     در کشور پرو با اجرای طرح 

 حداقل مزد ۱۹۹۰در اوت .  برابر افزايش يافت۱۲ برابر و نان ۳۱بانک جهانی به اجرا درآورد، بهای فرآورده های نفتی ناگهان تا 
حال آن که در همان مدت يک کارگر کشاورزی شمال .  کاهش يافته است۱۹۷۵ درصد نسبت به حداقل مزد در ۹۰بيش از 

ه درآمد داشته و در الپاز پايتخت اين کشور قيمت بسياری از محصوالت مصرفی در مقايسه با ميامی فراتر  دالر در ما۷ر۵کشور 
شيوع گسترده بيماری وبا که نشانه فقر فاحش و فروپاشی زير ساختارهای بهداشتی است، نتيجه مستقيم اجرای . رفته است

 برابر ۳۰در واقع به دليل . را آماج خود قرار داده است» قيقیقيمت های ح«برنامه صندوق بين المللی پول است که استقرار 
جامعه قادر به جوشاندن آب و پختن غذای خود » قشرهای متوسط«شدن بهای مواد سوختنی، توده های فقير و حتی 

  ٦.نيستند
ا اجرای اصالحات ام. تبديل شده است» بازار آزاد«زندگی سياسی به ورد زبان جارچيان » دموکراتيزه کردن«     موضوع 

اصالح ساختاری به استقرار نهادهای ظاهری و تقليد مسخره . اقتصادی تکيه بر نظاميان و دولتهای مستبد را ناگزير می سازد
در کشورهای در راه . آميز دموکراسی پارلمانی که نقش آن عبارت از رهبری مورد نظر نوسازی اقتصادی است، منتهی می گردد

بدين خاطر است که . ش توليد و نفی حقوق زحمتکشان مانع از دمکراتيزه شدن واقعی جامعه ملی استتوسعه سرکوبی در بخ
بدين منظور . صندوق بين المللی پول باال نرفتن ميزان دستمزدها را شرط مذاکره برای گرفتن وام خارجی اعالم کرده است

 معماران اين سياست در ۱۹۸۸به عنوان نمونه در .  انداعتصاب ها غير قانونی شناخته شده و رهبران سنديکاها توقيف شده
ما : (آقای گونزالوسانچس دولوزادا اعالم داشت. بوليوی برای اجرای برنامه اقتصادی صندوق حالت فوق العاده اعالم کردند

ولتی را تعطيل کرده کومبيول، کنسرسيوم معدن د[...] رهبران سنديکاها را دستگير و آن ها را به داخل کشور تبعيد کرده ايم 
  ٧». هزار مزدبگير بخش دولتی بيکار کرده ايم۵۰ هزار کارگر را با بيش از ۲۴و 

                                                 
% ۱۸) فائو(طبق برآوردهای بانک جهانی بنا بر اصول تغذية سازمان خواربار و کشاورزی . ۶ تا ۱ ص  بانک جهانی، همان جا-۲

بر پاية برآوردها وضع سوء تغذيه در کشورهای آمريکای التين با . هستند» فقير«% ۳۳و » بی اندازه فقير«سکنة جهان سوم 
  :رجوع کنيد به. ها و پروتئينها رنج می برندسکنه از کمبود کالري% ۶۰درآمد متوسط به حدی است که بيش از 

Michel Chossuclovsky, La Miseria en Venozuela, Sixieme edition, vadell Editores, Caracas, 
1986 chapitre 3. 

ه کرده  برآورد۱۹۸۶ درصد در ۱۸ر۶ اداره آمارهای آمريکا، طی تحليلهای مربوط به تغذيه، درصد فقيران در اياالت متحد را -۳
 .BRUCE E. KAUGMAN, THE ECONOMICS OF LABOUR AND LABOR MARDITS. ORLANDO, 1989, P. 649: رجوع کنيد به. است

دستمزدهای ماهيانه شهری زيادی پايين تر ) ۱۹۸۹در . ( تغيير نکرده است۱۹۸۱، حداقل دستمزد از ۱۹۸۹رقم های :  مبنا-۴
 . فرانک بوده است۱۷۰يباً  دالر يا تقر۲۸ دالر يعنی معادل ۲۰۰از 

 ۱۹۹۱ پرسشنامه نويسنده در ژانويه -۵

۶ - CUANTO, LIMA, SEPTEMBER 1990 

 .۱۹۹۰ فوريه ۵ گفتگوی منتشره توسط کاروتاس، ليما -۷
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اين امر موجب .      از سوی ديگر، ماوراء ليبراليسم به دستاويز جزم مالکيت خصوصی غالباً از اصالحات ارضی عدول می کند
از هستی ساقط کرده و سلطه مالکان پيشين » نوسازی«ا را به نام افزايش شمار روستاييان بدون زمين شده و دهقانان خرده پ

  .ارضی را دوباره برقرار می سازد
     برخالف روح ليبراليسم انگلوساکسن چنين اصالحاتی به تحکيم و تقويت حفظ نظم و سرکوبی سياسی که نخبگان جهان 

شورشهای مردمی عليه اين نوع اصالحات . دی استسوم در آن شرکت دارند، انجاميده و تکيه گاهی برای سرکوبی اقتصا
، کارلوس اندرس پرز، رئيس جمهور کشور در افشای ۱۹۸۹در کاراکاس، در فوريه . ساختاری، به شدت قلع و قمع می شوند

. »داين يک توتاليتاريسم اقتصادی است که با گلوله نمی کشد، بلکه با قحطی از پا در می آور«: شکل کار صندوق اظهار داشت
با وجود اين، او حالت فوق العاده اعالم کرد و ارتش را برای سرکوبی عصيانها در محله های فقيرنشين، روی تپه های مشرف به 

 ۲۰۰اين بود که طی سه روز «نتيجه .  درصد بر بهای نان صورت گرفت۲۰۰شورشها به خاطر افزايش . پايتخت مستقر ساخت
.  نفر بود۱۰۰۰ اما به گفته يک منبع رسمی، تعداد کشته شدگان بيش از ٨.»نباشته شدکشته در محل نگهداری اجساد گمنام ا

 در نيجريه که در جريان ۱۹۸۹ در  تونس و طغيان مه ۱۹۸۴مانند طغيان ژانويه . وجود داشته است» طغيان نان«پيش از اين 
در دسامبر .  دانشگاه کردند۶دام به تعطيل آن رهبران نظامی برای خاموش کردن تظاهرات عليه برنامه اصالحات موصوف، اق

 يک اعتصاب عمومی و تظاهرات مردمی به خاطر اعتراض به سياست اقتصادی در شهرهای مختلف مراکش به وقوع ۱۹۹۰
  .فهرست انفجار خشم مردم عليه اين نوع توسعه و نوسازی، از اين طوالنی تر است. پيوست

سابق تدابيری که » سوسياليستی«در شماری از کشورهای . د به جهان سوم نيست     اجرای برنامه نوسازی ساختاری محدو
 از سکنه کشور را دچار فقر و اتخاذ می گردد، بخش های وسيعی» ربازا«برای تثبيت اوضاع و ليبراليزه کردن با برچسب 

با اين که در اين دو کشور . استدرماه های اخير، اخراجهای وسيع، مجارستان و لهستان را فراتر گرفته . سکنت کرده استم
است، حال » دلگرم کننده«صدها هزار نفر شغل خود را از دست داده اند، بنا به ادعای صندوق بين المللی پول نتايج اصالحات 

 سقوط مهم - با اين که غير منتظره نبودند - خيره کننده ترين نتايج «: آن که به عقيده مدير کل صندوق ميکائيل کامدسو
  ٩.»د واقعی و باال رفتن بيکاری استتولي

به دليل کاهش .      وضعيت لهستان و مجارستان با وضعيت بسياری از کشورهای آمريکای التين تفاوت بنيادی ندارد
را که به تغذيه بازار داخلی » غير کارا«دستمزدهای واقعی و سمتگيری دوباره اقتصاد ملی به بازار غرب با درآمد باال، مؤسسات 

  .تصاص داشته اند، تعطيل می کننداخ
  

  رشد سريع اقتصاد لوکس
 به تغيير مدل اقتصادی جهان سوم و تعريف دوباره جا و نقش آنها کمک ۱۹۸۲ - ۱۹۸۱     رکود فعاليت اقتصاد جهانی طی 

ات در دولت تضعيف می شود، صنعت ملی که به بازار داخلی اختصاص داشت به تحليل می رود و مؤسس: زيادی کرده است
در . ناگزير به کاهش ارزش نيروی کار می انجامد) و سطح زندگی(کاهش مصرف داخلی . معرض ورشکستگی قرار می گيرند

واقع، برنامه واقعی سياستهای اصالح همانا فشار وارد آوردن روی دستمزدها در جهان سوم و اروپای شرقی برای انتقال 
الزم به يادآوری است که دستمزدهای واقعی در جهان سوم به طور . ر استفعاليتهای کشورهای ثروتمند به کشورهای فقي

جهانی کردن فقر به تغذيه رشد اقتصاد سياره ای . متوسط يک سی ام دستمنزدها در اياالت متحده، اروپای غربی و ژاپن است
 توليد بنا به وسعت اين نيروی کار از اين رو، ظرفيتهای. در راستای صادرات که مبتنی بر نيروی کار ارزان است، کمک می کند

  .عظيم است
در حقيقت تقاضای .      اما درباره جمعيت فقير جهان بايد گفت که خود آن ها بازار برای کاالهايی که توليد می کنند، نيستند

ان باتيست در چنينی نظامی، بر خالف آموزش ژ.  درصد بشريت است که در کشورهای غرب زندگی می کنند۱۵مؤثر متعلق به 
  .سی اقتصاددان فرانسوی، عرضه محرک تقاضا نيست، بلکه عکس آن است

                                                 
 .۱۹۸۹ مارس ۳ فايناشنال تايمز، لندن، -۸

 .۸ شماره ۲۰ بولتن صندوق بين المللی پول، واشنگتن، ج -۹
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انديشه توليد برای بازار داخلی به جای واردات، انديشه ای . به شعار روز بدل شده است» صادر کردن يا مردن«     شمار 
ی کار ارزان و فراوان است، تخصص که سر چشمه آن نيرو» کشورها بايد طبق امتيازات نسبی خود«. منسوخ اعالم شده است

 کشور جهان ۷۰در بيش از » غير سنتی«با مراقبت شديد صندوق بين المللی پول و بانک جهانی انواع صادرات . پيدا می کنند
ملتهای جهان سوم که نيروی کار ارزان کشورهای اروپای شرقی نيز بر آن افزوده شده، به نوعی رقابت بی در و . تشويق می شود

پس مناسب آن است که . هر کس بخواهد می تواند آن را به بازارهای اروپايي و شمال آمريکا بفروشد. کر کشانده شده اندپي
تشويق صادرات، هنگامی که همزمان نسبت . قيمت توليدات که از منحنی مشابه مواد اوليه تبعيت می کند، پايين آورده شود

که آن چه . آنگاه اين تناقض رخ می نمايد. ليد و کاهش در آمدها را در پی داردبه کشورهای متعدد صورت می گيرد، اضافه تو
به عبارت ديگر، تشويق صادرات موجب کاهش . بحران وام وانمود شده بود خود سبب ساز آن می شود» راه حل«به عنوان 

ر يک بازار جهانی بيش از حد در واقع د. قيمت محصوالت و کاهش درآمدهايی می گردد که می بايست صرف پرداخت وام شود
  ١٠.اشباع شده، يک چنين استراتژی تنها به سود کشورهای اندک شماری است که از ارزش نازل نيروی کار برخورداند

     تناقض آشکار ديگر اين است که تدابيری که برای تثبيت وضع دلخواه به جهان سوم تحميل می گردد، در بازگشت، روی 
وتمند فشار می آورد، يعنی فقر در جنوب تقاضای عمومی واردات را کاهش می دهد و اين موجب تأثير اقتصاديات کشورهای ثر

بنابراين رياضتی که صندوق بين المللی پول و بانک جهانی برنامه ريزی کرده . منفی در رشد و سطح اشتغال در شمال می شود
  .اند، بر تمامی جهان اثر منفی می گذارد

اين پس، صنايع جهان سوم اغلب توليدات از جمله توليد کاالهای بديل مانند اتومبيلها، کشتيها، تسليحات،      بنابراين، از 
.  باالست تعطيل می شوندکه سطح دستمزدشان» قديمی« مراکز  کارخانه ها در١١.مونتاژ هواپيماها و غيره را در بر می گيرد

رقی آسيا نخواهد بود، بلکه جنوب آسيا، چين، برخی مناطق آفريقا، د به چند نقطه جنوب ش.انتقال صنايع، ديگر تنها محدو
  .آمريکای التين، کارائيب و اروپای شرقی را در بر خواهد گرفت

     گسترش منطقه ای صنعتی در مکزيک، مخصوصاً در جنوب ريوگراند موجب اخراج مزد بگيران در اياالت متحده و کانادا 
، به نوبه خود، بخش ممتاز فعاليتهای خود را به مالزی و تايلند که دستمزدهای روزانه در اين چند مليتهای ژاپن نيز. می گردد
يسه در فضای حياتی پيش از جنگ آن ايه داری آلمان در آن سوی اودرنا سرم١٢. دالر است، منتقل می کنند۴ تا ۳دو کشور 

اژ در لهستان، مجارستان و چکسلواکی که ارزش نيروی و در کارخانه های مونت) پومرانی، سيلزی، سودی نموند و پروس شرقی(
خيلی پايين تر از ارزش نيروی کار در جامعه اقتصادی اروپاست، انتقال می يابد، در واقع )  دالر در ماه۱۲۰در سطح (کار 

  .نيروی کار ارزان برای اقتصاد هستند» سابق«کشورهای سوسياليستی 
گزينش محلهای جديد در جهان سوم برای انتقال صنايع، موجب : ود آمده است     بدين سان، دور تسلسل باطلی به وج

اين سيستم برای توليد، ظرفيت نامحدودی . فروپاشی اقتصاد درکشورهای پيشرفته و در عين حال افزايش بيکاری می گردد
مزد آنهايی که (ه کاهش هزينه ها بنابراين، توسعه ناشی از انتقال فعاليتها به مناطقی که دستمزدهای پايين دارند، ب. دارد

  .کمک می کند و اين سبب خشکانيدن مجموعه اقتصاد می گردد) شغلشان را از دست داده اند
به رشد سريق اقتصاد لوکس که عموماً در قلمرو ) هم در شمال و هم در جنوب(     با اين همه، تمرکز فزاينده درآمدها و ثروت 

. ان داده استد، اتومبيل، الکترونيک، انقالب در ارتباطات دوره و غيره عمل می کند، ميمسافرتها و گذراندن اوقات فراغت
به وجود آمده که منابع مالی عظيمی را به ) موسوم به درايواين و دوکی فری(پيرامون اتومبيل و هواپيما، فرهنگ خاص آن ها 

رشد اين . ت که خطر رکود، آن را تهديد می کندحقيقت بالن اکسيژنی برای اقتصاد جهانی اسدر اين . خود جذب می کند

                                                 
گردد، سرمايه ها می » نامساعد«وبی وجود دارد که چنانچه قيمتها يا محيط سياسی کشور ميزبان  مطمئناً مناطق مطل-۱۰

 .توانند به آنجا منتقل شوند

در آن .  در هنگ کنگ، سنگاپور، تايوان و کره جنوبی صورت گرفت۶۰ نخستين محل يابی برای انتقال صنعت در دهه -۱۱
 . پوشاک، مونتاژ وسايل الکترونيک و  غيره بود»ساده«وقت اين محل يابی منحصر به بخشهای 

رجوع کنيد به ميشل .  دالر در روز بود، اما اين نرخ رعايت نمی گردد۴حداقل دستمزد در بانکوک ) ۱۹۹۱در  (-۱۲
  .۱۹۹۱لوموند ديپلماتيک ماه مه .. شوسودوسکی درباره کارزار فقر در تايلند و 
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يک ثنويت . قلمروها بيش از پيش با رکود بخشهای مربوط به توليد کاالها و تأمين خدمات ضروری اوليه تضاد جدی دارد
در جهان سوم و اروپای شرقی رکود توليد مواد غذايی، ساختمان مسکونی و تدارک . مصرف در مقياس جهانی وجود دارد

نخبگان کشورهای مقروض، اعضای . ت اجتماعی با پيدايش اقليت ممتازی که در تجمل زندگی می کنند، در تضاد استخدما
اختالفات اجتماعی در . قشر ممتاز و سوداگران تازه به دوران رسيده اروپای شرقی از محرکان و سودجويان اين تحول هستند

يک ثروتمند مجارستانی . الفات اجتماعی در آمريکای التين استکشورهايی چون مجارستان و لهستان در سطح همان اخت
  ١٣. سال مزد متوسط در صنايع اين کشور است۷۰تواند بابت خريد ملکی در بوداپست پولی بپردازد که معادل  می

ت و از اين اقتصاد در بخش خدمات متمرکز اس.      بدين سان، اقتصاد بهره بری در کشورهای ثروتمند به وجود آمده است
بر ) از راه تفويض پروانه ها و حقوق مالکيت فکری (اقتصاد تکنيک عالی که . سودهای صنايع واقع در جنوب استنشاق می کند

مالکيت دانش صنعتی مبتنی است، و نيز مفهوم توليدات، پژوهش و رشد و غيره نشان می دهد که توليد ملی از اين پس تابع 
و ژاپنی بايد درآمدهای حاصل از سود بردن از حق امتيازها و حقوق استفاده از تکنيکهای غربی عالوه بر . توليد غير مادی است

. ار توليد کنندگان جهان سوم را که به توزيع کنندگان و عمده فروشان و خرده فروشان اختصاص می يابد، به حساب آوردک
 اين ١٤ دالر يک پيراهن طرح پاريسی را توليد می کند،۴  تا۳که با ) در ويتنام يا تايلند(مثالً، در بخش پوشاک يک دوزنده 

 برابر درآمد ۱۰شمال می رود که » غير توليد کنندة« دالر به جيب ۴۱يعنی .  دالر بفروش می رسد۴۵پيراهن در غرب تا 
يد يک دالری در به طور کلی، می توان به اين برآورد رسيد که از هر تول. است) تايلندی يا کره جنوبی(توليد کننده مستقيم 

 دالر به توليد ناخالص ملی کشورهای ثروتمند غرب افزوده می شود، بی آنکه در هيچ توليد مادی دخالت داشته ۳جهان سوم 
  ١٥.باشند

     در حالی که سهم فزاينده ای از محصوالت مصرفی در اروپای غربی و اياالت متحد از جهان سوم بدست می آيد، اقتصاد 
.  درصد درآمد کلی را به خود اختصاص می دهد، قرض جنوب از همين منبع است۸۰ی ثروتمند قريب بهره بری کشورها

با (بخشی از سودهايی که از توليد کنندگان مستقيم از طريق مبادلة نابرابر به دست می آيد، صرف تأمين اعتبارات جديد 
البته، به شرطی که اين کشورها . يشان ياری رسانندمی شود تا به کشورهای فقير در بازپرداخت وامها) نرخهای بهرة باال

  .را که صندوق بين المللی پول تجويز می کند، ببلعند و فشار باز هم بيشتر بر دستمزدها و قيمتها و غيره را بپذيرند» دارويی«
  بروتون وود سخن گفت؟نهادهای » دمکراتيزه کردن«     راه حلهای دگرگونی اوضاع را در کجا بايد جستجو کرد؟ آيا بايد از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .   جهش تقاضا ايفاء می کند هزينه های نظامی نيز نقش مهمی در-۱۳

 . می ارزيد)  فرانک۴ر۸۰تقريباً ( سنت ۸۰ يک پيراهن در شهر هوشی مين ۱۹۹۱ در ژانويه -۱۴

  برآوردهای مؤلف-۱۵
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   جمعيت  درصد  درآمد سرانه  درآمد کلی  درصد

)به ميليارد دالر( درآمد جهانی )به دالر(  )به ميليون سکنه( جمعيت کلی    

۱۷ر۷ ۷۷ر۴ ۵۸۴ ۲۹۶۴  :جهان سوم ۳۹۵۲   

۵ر۴ ۵۶ر۵ ۳۲۰ ۹۲۲   کشورهای کم درآمد ۲۸۸۴ 
۱۲ر۳ ۲۰ر۹ ۱۹۳۰ ۲۰۶۱  مد متوسطکشورهای با درآ ۱۰۶۸   

۴ر۱  ۷۰۲ ۱۹۳۰١٦ ۷ر۲   شوروی و ديگر کشورهای سوسياليستی ۳۶۵ 

١٧يا سوسياليستی سابق       

۲۱ر۸ ۸۴ر۶ ۷۲۱ ۳۶۶۶   مجموع کشورهای فقير ۴۳۱۷ 
۷۶ر۶ ۱۴ر۷ ۱۷۴۷۰ ۱۳۱۱۹   کشورهای عضو سازمان همکاری اروپا ۷۵۱ 

:ساير کشورهای ثروتمند       

۱ر۵ ۰ر۷ ۷۸۸۰ ۲۶۱  )ننده نفتکشورهای صادرک( ۳۳   

۷۸ر۲ ۱۵ر۴ ۱۷۰۸۰ ۱۳۳۸۰   مجموع کشورهای ثروتمند ۷۸۴ 
 جمع ۵۱۰۱ ۱۰۰ ۳۴۷۰ ۱۷۰۴۶ ۱۰۰

  
  
  

  : منبع
  ۱۹۹۰ واشنگتن – ۱۹۹۰محاسبات بر اساس آمارهای بانک جهانی، گزارش پيرامون رشد در جهان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لهستان و رومانی اين جا .  درآمد اين گروه از کشورها بر اساس حد وسط کشورهای دارای درآمد متوسط ارزيابی شده است-۱

ارای درآمد متوسط، ويتنام و کامبوج و چين در گروه کشورهای کم درآمد جهان سوم در نظر گرفته در گروه کشورهای د
 .اند شده

کوبا، اتحاد شوروی، جمهوری دمکراتيک سابق آلمان، مغولستان، آلبانی، ( کشورهای غير عضو هم گنجانيده شده اند -۲
 ).بلغارستان، چکسلواکی، کره شمالی، نامی بيا
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