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 چکیده

ناپذیر و غیرقابـل تغییـر نگـاه          برخی به جهانی شدن به عنوان فرایندی سودمند، اجتناب        
نگرنـد و معتقدنـد ایـن جریـان، فقـر و               ترس و خصومت مـی     اکنند و برخی به آن ب       می

 .دهد ها را افزایش می نابرابری بین انسان
های زیادی را برای توسـعه عادالنـه و واقعـی              فرصت "جهانی شدن "ی معتقدند   برخ   

آنها بـر ایـن باورنـد کـه         . کند، به شرطی که راه پیشرفت آن هموار شود          جهان ارائه می  
 .تر و کاهش میزان فقر خواهد شد یکپارچگی اقتصاد جهانی منجر به رشد سریع

سعه، به ویـژه کشـورهای بسـیار فقیـر          توان به کشورهای در حال تو       اینکه چگونه می     
ها کمک کرد؟ آیا جهـانی شـدن نـابرابری اجتمـاعی را               برداری از این فرصت     برای بهره 

تواند به کاهش فقر کمک کند؟ و آیا کشورهایی کـه بـا اقتصـاد      دهد و یا می     افزایش می 
 شـوند؟   ر می پذی  ها آسیب   ثباتی  ناپذیری در برابر بی     شوند، به نحو اجتناب     جهانی ادغام می  

 .اند برخی از سؤاالتی هستند که در این مقاله مورد توجه و بررسی قرار گرفته

 مهمقد. 1
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 برخـی بـه آن بـه عنـوان          .ای را به دست آورده است       توان برانگیزانندۀ قابل مالحظه    1"جهانی شدن "واژۀ  
ینـدی  ا عـین حـال فر     و در ) آینـده در   برای توسعه اقتصادی جهان      یک عامل مهم   (مندیندی بسیار سود  افر

یند جهانی شـدن بـا خصـومت و تـرس نگـاه      ا به فرای نیز عده. کنند قابل تغییر نگاه می ناپذیر و غیر    اجتناب
، وضعیت نیروی دهد میها را افزایش کشور درون و بین در نابرابری ،شدن کنند و اعتقاد دارند که جهانی  می

ای  جمالت بیان خالصهاین . کند ی اجتماعی را خنثی میها  و پیشرفت،کار و استانداردهای زندگی را تهدید    
از توانند بـه کمـک آن         هایی که کشورها می    های جهانی شدن را ارائه نموده و به شناخت راه           از برخی جنبه  

گرا باشـند، کمـک    ها و خطرات آن واقع مند شوند، و در عین حال نسبت به پتانسیل منابع جهانی شدن بهره   
 .کنند می

کنـد، امـا راه        ارائـه مـی     عادالنه و واقعـی جهـان      ۀ را برای توسع   یهای زیاد  ن فرصت جهانی شد 
ـ تر از کشورهای دیگر       برخی کشورها بسیار سریع   . هموار نیست چندان  پیشرفت آن    ا اقتصـاد جهـانی     ب

 از رشـد    انـد،   داشـته با اقتصاد جهانی    بیشتری  رسد کشورهایی که یکپارچگی       به نظر می  . اند   شده ادغام
های عظیمی     پویایی و موفقیت   ،های برونگرایانه  سیاست. اند  تر و کاهش میزان فقر برخوردار شده       سریع

از جهـانی    یکـی از فقیرتـرین منـاطق         از را   ها و آن  ،شرق آسیا به همراه آورده    کشورهای  برای بیشتر   را  
دهای  سـطح اسـتاندار  ی بـا ارتقـا  .ل نمـوده اسـت    تبـدی ای پیشرفته      سال پیش تاکنون به منطقه     چهل
نیـز  محیطی و کار      استانداردهای زیست  نظیرهای اقتصادی      امکان پیشرفت دموکراسی و زمینه     ،زندگی

 . فراهم شده است
فریقـا  امریکای التین و    اکه بسیاری از کشورهای        هنگامی 1980 و   1970های     دهه برعکس، طی 

 بـود، میـزان     مواجـه  یا بحران    د، اقتصاد این کشورها با رکود     کردن  دنبال می های درونگرایانه را     سیاست
 بـه ویـژه در   ،در بیشـتر مـوارد  . دشـ یـک موضـوع عـادی    تبدیل به فقر افزایش یافت و افزایش تورم      

هـا   با تغییر سیاست  . ی نیز موجب بدتر شدن مشکالت گردید      نفم خارجی   تحوالتفریقایی،  اکشورهای  
یک تحول مهـم در جریـان       بنابراین،  . رفتافزایش  نیز رو به    در این نواحی، میزان درآمد این کشورها        

                                                      
١ . Globalization 
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 توسعه و کاهش ، رشدبهبودبهترین راه برای   ) آنمعکوس ساختن   نه  (تقویت و تشویق این روند      . است
 .باشد فقر می

های جهانی شدن     کامالً معلوم کرده است که فرصت      ی نوظهور در بازارها ،  1990های دهه    بحران
تخریـب  ای فرار و خطـرات اجتمـاعی، اقتصـادی و    ه  ناشی از حرکت سرمایه  خطرات -مخاطره  بدون  
نیسـت،  توقف فرایند جهانی شدن     دلیلی برای   مخاطرات  این  ولی  . نیستند - ناشی از فقر     زیست  محیط
-گذاران     سرمایه نیزدر کشورهای در حال توسعه، کشورهای صنعتی و          -نفع   برای همه افراد ذی   بلکه  
 ساختن اقتصادهای قوی و یـک سیسـتم مـالی جهـانی             برای پذیرش تغییرات سیاستی به منظور     باید  
 .تدابیری اندیشید ،شود  فقر را سبب میهشتر و کا تر که رشد سریع قوی

بـرداری از     بهرهفقیر، برای   بسیار  توان به کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای            چگونه می 
توانـد بـه      دهـد و یـا مـی         مـی   کمک کرد؟ آیا جهانی شدن نابرابری اجتماعی را افزایش         ها  این فرصت 

ناپذیری در   به نحو اجتناب،شوند میادغام کاهش فقر کمک کند؟ و آیا کشورهایی که با اقتصاد جهانی 
 پذیر هستند؟  ها آسیب ثباتی برابر بی

 .های بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت بخشاینها برخی از سؤاالتی هستند که در 
 
    جهانی شدن چیست؟. 2
. اسـت  فناورانههای    تاریخی و ماحصل قدرت ابتکار انسان و پیشرفت        ییندا اقتصاد فر  "نی شدن جها"

 مالی اشـاره    منابع تجارت و    به ویژه از طریق جریان    ،  اقتصادهای جهان این واژه به افزایش یکپارچگی      
ر سراسـر   د) فنـاوری (و دانـش    ) نیروی کـار  (جایی و تحرک افراد     ه  ب این واژه برخی مواقع به جا     . دارد

ابعـاد گسـترده فرهنگـی، سیاسـی و         الزم اسـت ذکـر شـود کـه          . کنـد   المللی اشـاره مـی      مرزهای بین 
 .شود محیطی جهانی شدن در این مقاله، پوشش داده نمی زیست

 به بعد مصطلح شـده      1980این واژه از دهه     .  جهانی شدن وجود ندارد    ۀاصوالً هیچ چیز مرموزی دربار    
 به ویژه از طریق جریان تجارت و منابع –المللی   که مبادالت بینفناورانه است های  و بیانگر پیشرفت   ،است
کـه  اشاره دارد  مرزهای ملی فراتر از نیروهای بازار ۀاین واژه به توسع. تر کرده است تر و آسان   سریع –مالی  

ی، صـنایع    بازارهـای روسـتای     ماننـد  -های اقتصادی انسـان      های متمادی در تمام سطوح فعالیت      برای قرن 
 .اند کرده  عمل می–شهری یا مراکز مالی 



 

 

 یعنی دستیابی به تخصص –شوند  میاز طریق رقابت و تقسیم کار بازارها موجب بهبود کارایی 
خواهند به بهترین شکل انجام شود، متمرکز  دهد تا بر روی آنچه می  امکان میهاکه به مردم و اقتصاد

تر و بیشتر، در   مردم جهت ورود به بازارهای بزرگبرایری را های بیشت بازارهای جهانی فرصت. شوند
های سرمایه بیشتر،   جریانهتوانند ب  این بدان معناست که آنها می.کنند  میجهان فراهم نقاط تمام

اما بازارها الزاماً تضمین . تر دسترسی داشته باشند  بزرگیتر و بازارهای صادرات ، واردات ارزانفناوری
 اجرای ۀ آماددکشورها بای. تمام مزایای ناشی از افزایش کارایی بین همه تقسیم شود کهکنند  نمی

های جامعه   باشند و کشورهای فقیرتر نیز ممکن است نیاز به حمایتنیاز موردها و تدابیر  سیاست
 .المللی داشته باشند بین

 
  در قرن بیستمهاروند درآمد: ، افزایش نابرابریسابقه رشد بی. 3

 از صد سال پـیش بـه   که اقتصاد جهانمعتقدند  گران   برخی تحلیل . یست جدید ن  ای   شدن پدیده  جهانی
تـر از     تر و یکپارچـه     توسعه یافته بسیار  اما امروزه بازرگانی و خدمات مالی       . صورت جهانی در آمده است    

اطـات  در یکپارچه شـدن بازارهـای مـالی از طریـق ارتب     جنبۀ این فرایند    چشمگیرترین  . گذشته هستند 
 .استقابل مشاهده مدرن الکترونیکی 

بـه میـزان    سرانه جهان    با افزایش تولید ناخالص داخلی       ، را ای  سابقه قرن بیستم رشد اقتصادی بی    
 بیشترین میزان رشـد در نیمـه دوم قـرن            به طوری که   – اما این رشد ثابت نبود    . برابر تجربه کرد  پنج  

 . افتاداتفاق  -  همراه بود و کمی بعد از آزادسازی مالیبا توسعه سریع تجارتکه ای  دورهیعنی بیستم 
، جنگ جهانیبین دو در زمان . الف، قرن بیستم به چهار دوره تقسیم شده است -1در نمودار 

رویگردان شد و کشورها به شود،  نامیده میجهانی شدن یا آنچه امروزه  ،انترناسیونالیسمجهان از 
یک دلیل این مسئله . متمایل شدند،  های وسیع سرمایه و کنترل گرایی حمایتسمت اقتصادهای بسته، 

 میزان 1950 تا 1913های  به طوری که در سالشود،  محسوب میاین دوره در رکود اقتصادی عمده 
که جمعیت با سرعت  در بقیه قرن بیستم، حتی زمانی.  نزول کرد درصد1رشد درآمد سرانه به کمتر از 

ترین سرعت رشد در   درصد بود که سریع2بود، رشد درآمد سرانه بیشتر از در حال رشد ای  سابقه بی
 . دوم استکشورهای صنعتی بعد از جنگ جهانی 
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  روند درآمد جهان در قرن بیستم.1نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایـن  العاده و چشمگیر بود، اما کامالً واضح است که  در طول قرن بیستم، میانگین رشد درآمد فوق     
 شـکاف بـین کشـورهای    . اسـت  م نقاط دنیا به طور یکسان و یکنواخت صورت نگرفته         پیشرفت در تما  

 . افـزایش یافتـه اسـت      ،درون کشـورها  در  افـراد ثروتمنـد و فقیـر        نیز شـکاف میـان      ثروتمند و فقیر و     
 برابـر در طـی   شـش جمعیت ثروتمند دنیا با افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان تقریبـاً           یک چهارم   

 را تجربـه     یـک سـوم     افزایشی کمتر از     یک چهارم جمعیت فقیر   که    در حالی  ،اجه بودند قرن بیستم مو  
بخش گونه که در  اما همان. نابرابری درآمد به نحو آشکاری افزایش یافته است. )ب -1نمودار  (کردند

 .کند حقیقت کامل را بیان نمیسرانه تولید ناخالص داخلی بعد بیان خواهد شد، 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2000انداز اقتصاد جهان در سال  المللی پول، چشم مدیسون، اقتصاد جهان و برآوردهای کارشناسان صندوق بین: ذمأخ
 .در هر کشور استسرانه درآمد جمعیت جهان براساس تولید ناخالص داخلی 



 

 

 شوند؟ چگونه یکپارچه می: کشورهای در حال توسعه. 4

سؤال این است اما . شوند میتر  زارهای مالی یکپارچهجهانی شدن بدین معناست که تجارت جهانی و با   
دسـتیابی بـه ایـن      اند؟ تجربۀ آنها در       کشورهای در حال توسعه تا کجا در این یکپارچگی وارد شده          که  

 به  ،دهد که در برخی کشورها       الف نشان می   -2نمودار  . با اقتصادهای پیشرفته ترکیب شده است     هدف  
 درآمد سرانه خیلی سـریع بـه سـمت سـطوح درآمـد               به بعد  1970ل  ، از سا  ویژه در کشورهای آسیایی   

ی داشـته  اندکشمار زیادی از کشورهای در حال توسعه پیشرفت       . کشورهای صنعتی حرکت کرده است    
فریقـا نسـبت بـه کشـورهای صـنعتی      امخصوصاً درآمد سرانه در . اند شکست خوردهبه طور کامل و یا   

نمـودار  . مطلق کلمه رو به زوال و انحطاط نهاده اسـت         فهوم   م کاهش یافته و در برخی کشورها نیز به       
آنهـا از رشـد     در  کـه تجـارت     انـد     پیشـرفت کـرده   کشـورهایی   : کند  بخشی از پاسخ را ارائه می      ب   -2

 .برخوردار بوده است یتر سریع
 

  عملکرد بازده و سهم تجارت.2نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سرانه سرانه تولید ناخالص داخلی)الف
 )عتیکشورهای صنسرانه  درصدی از تولید ناخالص داخلی صورتبه (

 
 
   
 

        نیمکره غربی
 

 خاورمیانه
آسیا   چین   افریقا  
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 .المللی پول صندوق بین: مأخذ
 

 :های مختلف جهانی شدن جنبه
 29 بـه    1971 در سـال      درصـد  19 کشورهای در حال توسعه در تجـارت جهـانی از            سهم :تجارت •

ای میـان     تفاوت قابل مالحظـه   دهندۀ   ب نشان  -2نمودار  اما  . استافزایش یافته    1999 در سال    درصد
انـد، در    در آسیا رشد خوبی داشته  )NIEs(صنعتی شدۀ   تازه   مثال، اقتصادهای رای  ب. استمناطق اصلی   

نیـز  شود     که توسط کشورها صادر می     ییهاکاالترکیب  . اند  فریقایی فقیرتر شده  اکه کشورهای    صورتی
سـهم کاالهـای اولیـه در     . اسـت بیشترین رشد مربوط به صادرات کاالهای صـنعتی         . استبسیار مهم   

شوند کـاهش     که اغلب توسط کشورهای فقیر تولید می      ) و مواد خام  مانند مواد غذایی    (صادرات جهانی   
 .یافته است

مـرتبط  ینـد جهـانی شـدن       افربیانگر چیزی است که مـردم را بـا           3 نمودار   :سرمایهنقل و انتقال     •
 طـی دهـه     ،های خصوصی به کشورهای در حـال توسـعه          جریان سرمایه عنی افزایش شدید    یسازد،    می

 :دهد که  نشان میاین نمودار همچنین.  1990

)درصدی از تجارت جهانیصورتبه( تجارت خارجی)ب
 
 
 
 
 

      چین

کره غربیمنی

اقتصادهای تازه صنعتی شده آسیا
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 .گویند، رخ داده است  می)Dry( رکود که به آن دوره 1980ای در دهه  این افزایش به دنبال دوره  )1
 بـه نحـو   ای  توسـعه  هـای    و یـا کمـک     "کمـک "تحـت عنـوان     خـالص   های مالی رسمی     جریان )2

 .  کاهش یافته است1980چشمگیری در اوایل دهه 
گـذاری مسـتقیم     سـرمایه ول تـوجهی تغییـر کـرده    های مالی خصوصی به نحو قاب  ترکیب جریان  )3

 بـانکی  اتگـذاری در اوراق بهـادار و اعتبـار    سـرمایه . در اولویت قرار گرفته است(FDI) خارجی 
هـای مـالی اواخـر دهـه         به دنبال بحـران   ثبات بوده و      ، ولی بسیار بی   افزایش یافته ) قرضه بانکی (

 . است کاهش یافته1990

 بـه   یاز کشـور  شـغلی بهتـر     هـای    دست آوردن فرصت  ه  رگران برای ب   کا :نیروی کار جایی  ه  ب جا •
هنـوز    )  کـار بهتـر    برای یافتن مهاجرت  (تعداد افراد درگیر در این مسئله       . کنند  کشور دیگر مهاجرت می   

نیروهای کار در سراسر جهان     به آن دسته از      نسبت   1990-1965، اما در دوره زمانی      اندک است بسیار  
بیشترین .  است   افزایش داشته   درصد 50 بیش از    ،اند  متولد شده حل فعالیت خود    از کشور م  که در خارج    

هـا بـه      امـا جریـان مهـاجرت     . کشورهای در حال توسعه صـورت گرفتـه اسـت         میان  ها   تعداد مهاجرت 
چنین این امکان بـالقوه بـرای       هم. باشد   دستمزدهای جهانی می   ییکشورهای پیشرفته به معنی همگرا    

دارد که به کشورهای در حال توسعه بازگشـته و دسـتمزدها در آن کشـورها نیـز                  نیروهای ماهر وجود    
 .افزایش یابد

 از ابعـاد  ، و بـا کمـی اغمـاض   ، انتقال و تبادل اطالعات به طور مطلق      :یفناورگسترش دانش و     •
گذاری مستقیم خارجی نـه تنهـا باعـث افـزایش و             ، برای مثال، سرمایه   استجهانی شدن   ناپذیر    جدایی
به طور کلی، دانش فنـی      .  بلکه نوآوری فنی را نیز در پی دارد        ،دشو سرمایه فیزیکی می  جودی  موبسط  
ای   هزینـه  اقتصادی، با    های  سیاستهای مدیریتی، بازارهای صادرات و        های تولید، تکنیک    روش ۀدربار

حـال  یک منبع بسیار با ارزش بـرای کشـورهای در           امر مبیّن    و این    ، هستند پذیر   دسترس اندکبسیار  
 .استتوسعه 

ریزی شـده بـه اقتصـاد بـازار، کـه در حـال                خاص اقتصادهای در حال گذار از اقتصاد برنامه       مورد  
در . یکپارچگی بیشتر با اقتصاد جهانی هستند، در اینجا چندان عمیق مورد بررسی قـرار نگرفتـه اسـت                 

ماننـد،  (خی از کشـورها     بر.  سودمندی خود را از دست داده است       "اقتصاد در حال گذار   "واقع، اصطالح   
با سرعت تمام ساختار و عملکـرد اقتصـادی خـود را بـه اقتصـادهای پیشـرفته                  ) لهستان و مجارستان  
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با مشـکالت سـاختاری و      ) مانند بیشتر کشورهای اتحاد شوروی سابق     (سایر کشورها   . اند  نزدیک کرده 
 .نهادی بلندمدت مشابه کشورهای در حال توسعه مواجه هستند

 
 1کشورهای در حال توسعهجریان خالص سرمایه در  .3مودار ن

 

 جریان خالص سرمایه خصوصی و رسمی              خالص سرمایه خصوصی            ترکیب جریان       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .المللی پول صندوق بین: مأخذ
 .به غیر از کشورهای صادرکننده نفت .1
 .های بانکی عمدتاً شامل وام .2

 
 ؟داده استا جهانی شدن فقر و نابرابری را افزایش آی. 5

نسـبتاً  در ایـن مـورد تفـاوت    در طول قرن بیستم میانگین درآمد سرانه جهانی به شدت رشد کرد، امـا     
این مسـئله کـامالً روشـن و واضـح اسـت کـه شـکاف درآمـد بـین           .وجود داشتزیادی بین کشورها    

 گذاری مستقیم سرمایه   

 در اوراق گذاری سرمایه          ها گذاری سایر سرمایه  
بهادا

 جریان خالص سرمایه خصوصی     
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چشم انداز اقتصاد   "جدیدترین مطالعه   . ر شده است  ت وسیعگذشته   ۀکشورهای غنی و فقیر طی چند ده      
اطالعـات  ) دهنـد    جمعیت جهان را تشکیل می      درصد 90که تقریباً   ( کشور جهان    42 مورددر   "جهانی

به طـور   سرانه  دهد که تولید      این تحقیق نشان می   . کند  ارائه می کامل و خوبی را برای کل قرن بیستم         
درآمد در میان کشورها به نسبت ابتدای قـرن نـابرابرتر شـده             محسوسی افزایش یافته است، اما توزیع       

 .است
 رفاه کـه بیـانگر    گیری اندازهتر  های وسیع مقیاس. کند  درآمدها، تمام داستان را بازگو نمی      مقداراما  

 بـه طـور   .انـد  ای داشـته  دهد کشورهای فقیرتر پیشرفت قابل مالحظه     نشان می  ،شرایط اجتماعی است  
. دارنـد تحسین برانگیزی   های اجتماعی     ای با درآمد پایین مانند سریالنکا، شاخص      برخی کشوره مثال،  

   توسـعه انسـانی     شـاخص براسـاس که اگر کشـورها  ای که اخیراً منتشر شده نشان داده شده است            در مقاله 
(HDI)   مقایسه شوند تصـویری کـه      آن لحاظ شده است   ، که تحصیالت و امید به زندگی در         مللسازمان ، 

 .بررسی اطالعات مربوط به درآمد کامالً متفاوت خواهد بودبا نتایج حاصل از  آید ست میبه د
ـ   . ها ممکن است محدودتر شود در حقیقت شکاف   دسـت  ه نتیجه چشمگیری که از ایـن تحقیـق ب

.  اسـت  "شاخص توسـعه انسـانی    "در   با شکاف    شود  نامیده می  "شکاف درآمد "آید تقابل بین آنچه       می
 بسـیار   1870مـد کشـورهای پیشـرو در سـال          آهنوز از سـطح در    امروزی  های فقیر   سطح درآمد کشور  

اما مقایسه شاخص توسعه انسانی این کشورها نشان . افزایش یافته استنیز  و شکاف درآمدها ،تر پایین
 .ندهست 1870دهد که کشورهای فقیر امروزی از این نظر بسیار جلوتر از کشورهای پیشرو در سال                  می

 ،های پزشکی و بهبود اسـتانداردهای زنـدگی        است که پیشرفت   تا حدود زیادی به این دلیل        این مسئله 
 . استافزایش دادهه طور شایانی امید به زندگی را ب

تعداد زیادی از    توسعه انسانی در یک دوره زمانی طوالنی کمتر شود،            اما حتی اگر شکاف شاخص    
ت افزایش یافته باشد، امـا کیفیـت زنـدگی هنـوز بـرای              امید به زندگی ممکن اس    . اند  مردم از دنیا رفته   

ایدز در  گسترش بیماری   . کنند  ها بهبود نیافته است و هنوز بسیاری با فقر و تنگدستی زندگی می              خیلی
 . استدادهکاهش را فریقا طی دهۀ گذشته امید به زندگی در بیشتر کشورها اسراسر 

 کـه بـه ویـژه بـرای فقرزدایـی طراحـی             هایی اسـت    مسئله یک ضرورت جدید برای سیاست     این  
 شـاهد توانند    میاند،    های مناسبی را اتخاذ کرده      کشورهای دارای عملکرد رشد باال، که سیاست      . اند  شده

ارتباط یک به یک بین دست کم یک  که دهد شواهد موجود نشان می  کاهش پایدار در فقر باشند، زیرا       
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گذاری   هدفبرای مثال   تری،    های فقر محور مناسب     سیاستو اگر   .  وجود دارد  "کاهش فقر   " و   "رشد"
رشـد اقتصـادی    در نتیجه شانس بیشتری وجود دارد که ، اتخاذ شود،های اجتماعی  هزینهمناسب برای   
 ،اران اقتصادیز برای تمام سیاستگمهماین یکی از دالیل . بیشتری را به دنبال داشته باشدکاهش فقر 

 . موضوع کاهش فقر مبذول نمایندبه توجه بیشتری است تا ،لالمللی پو از جمله صندوق بین
 
 تر حرکت کنند؟ توانند سریع کشورهای فقیرتر چگونه می. 6

نیـروی  (، سرمایه انسـانی     )گذاری  سرمایه(سرمایه فیزیکی   در نتیجه انباشت    رشد استانداردهای زندگی    
. آید  پدید می ) گویند  می (TFP) عوامل   وری کل   بهرهکه اقتصاددانان به آن     (پیشرفت در فناوری    و  ،  )کار

 تولیـد آنهـا   تجربـه کشـورهایی کـه       .  و یا مانع آن شوند     نندیند را تسهیل ک   اتوانند این فر    عوامل زیادی می  
شـود    تر افزایش یافته است، اهمیت ایجاد شرایطی را که موجب رشد درآمد سرانه در بلند مـدت مـی                   سریع

به همان اندازه انتقـال منـابع مـالی بـرای            و اصالحات ساختاری     یسازثبات اقتصادی، نهاد  . دهد  نشان می 
های  های مالی و فنی و وام      ها، کمک  از سیاست  کاملی    مجموعهوجود  . توسعه بلندمدت با اهمیت هستند    

 .  استضروریبالعوض 
 : شامل موارد زیر استسیاستی این مجموعه یاجزا
 ؛انداز گذاری وپس  سرمایهایبرایجاد شرایط مناسب با هدف ثبات اقتصاد کالن  •
 ؛گذاری ریق افزایش تجارت و سرمایهیی از طاکارهای برونگرا به منظور افزایش  سیاستاتخاذ  •
 ؛ برای تشویق رقابت داخلیاصالحات ساختاری •
 سرعت بخشیدن به حکمرانی خوب؛  برای کارامد نهادهای قوی و یک دولت ایجاد •
 ؛وری  بهرهی برای ارتقاتعلیم و تربیت، آموزش و تحقیق و توسعه •
 . توسعه پایداربرای تضمین منابع کافی با هدفهای خارجی  مدیریت بدهی •

 هـای  سیاسـت از طریق توسـعه      کاهش فقر    برای در استراتژی هر کشور      د بای ها  سیاستتمام این   
 شـامل بهداشـت، تعلـیم و تربیـت و        ، آن تـأمین شـده اسـت       منابع مالی  که به نحو مناسبی      فقر محور 

نهادهـای  رویکرد مشارکتی، شامل مشاوره با      یک  استفاده از   .  متمرکز گردد  ، اجتماعی تأمینهای    هشبک
 . بیشتر خواهد کردها را  این سیاست، شانس موفقیت جامعه مدنی

ای به کشورهای در حـال توسـعه، در تـالش             توانند کمک قابل مالحظه     ، می اقتصادهای پیشرفته 
 :  از طرق زیر نمایندبرای یکپارچگی با اقتصاد جهانی،



 

 

هایی کـه در دسـتور کـار قـرار دارد، فـراهم آوردن دسترسـی                پیشـنهاد ی از   یک. تجارتگسترش  با   •
این اقدام به این کشورها کمک  . نامحدود به بازار برای تمام اقدام صادراتی کشورهای بسیار فقیر است          

 شـده بـرای صـادرات گسـترش     شپـرداز کند تا تخصص در تولید را از کاالهای اولیه به کاالهای              می
 .دهند

بـه ویـژه    (کـم درآمـد     های خصوصی به سمت کشورهای         تشویق و هدایت جریان سرمایه     از طریق  •
های مالی پایدار و انتقال فناوری را نیز در پی            جریان چون که مزایایی    ،)گذاری مستقیم خارجی    سرمایه

 .دارد

هـای مـالی     مراه با افزایش سطح حمایـت     های بالعوض ه     وام  یتر اعطا   کردن هرچه سریع   کاملبا   •
در مقایسه بـا هـدف      (،  1998 در کشورهای پیشرفته در سال       )ODA( توسعه   های رسمی   کمک. جدید

 .کاهش یافت درصد تولید ناخالص داخلی 24/0به )  درصدی سازمان ملل7/0

 فقر  کاهش بسیار فقیر از طریق ارائه تسهیالت        یالمللی پول از اصالحات در کشورها       صندوق بین 
هـای    های بالعـوض بـه کشـورهای فقیـر دارای بـدهی              وام یاین نهاد با اعطا   . کند  و رشد حمایت می   

 .کند سنگین به آنها کمک می
 
 :کشورهای پیشرفتهانداز  چشم. 7

 رساند؟ آیا جهانی شدن به منافع کارگران آسیب می
ایـن  سـؤال ایـن اسـت کـه،         . دوش  جهانی شدن در اقتصادهای پیشرفته نیز مشاهده می        ۀنگرانی دربار 

 باال خـارج  دستمزدهای با   کارگران را از شغل" پاییندستمزداقتصادهای با " از سوی تهدید که رقابت    
؟ آیـا تغییـرات ایجـاد        چقدر واقعی است   دهد   و تقاضا برای کارگران با مهارت پایین را کاهش می          کرده

 شده در این اقتصادها نتیجه مستقیم جهانی شدن است؟
تغییرات این  یکی از   . استاین تغییرات    و جهانی شدن یکی از       در حال تکامل بوده   ماً  یقتصادها دا ا
جهت تأمین نیازهای در حال تغییر جمعیت این کشورها اقتصادهای صنعتی با بلوغ بیشتر است که این 

 انتقال  ییراتتغیکی دیگر از این     . کنند   گرایش بیشتری پیدا می    ،خود به سمت اقتصاد مبتنی بر خدمات      
 این مطلب است که این تغییرات، نه        ۀدهند  نشان شواهداما همه   . استهای باالتر    به مشاغل با مهارت   

 جهانی شـدن، بـه      ،در حقیقت . شد  ضرورتاً در شرایط یکسان، با جهانی شدن یا بدون آن نیز ایجاد می            
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 فناورانـه ها، ابتکارات     یان سرمایه مزایایی مثل جر  با ایجاد   اقتصاد  کل  یند را برای    اصورت واقعی این فر   
اسـتانداردهای   اشـتغال و      رشد اقتصـادی،  . کند  تر می   تر و کم هزینه     آسان ،تر واردات   های پایین   و قیمت 
 .است بسیار باالتر   نسبت به اقتصادهای بسته در این کشورهازندگی

نـابرابر   بـه صـورت   های موجود در کشـورها  عموماً در میان گروهحاصل از جهانی شدن     اما منافع   
 کـارگران صـنایع     ،بـرای مثـال   . برنـد هیچ نصـیبی از آن ن     ها نیز ممکن است       توزیع شده و برخی گروه    

 .ندبه صنایع جدید منتقل شوممکن است به راحتی نتوانند رو به زوال قدیمی 
ران مانند کـارگ  ،  های ویژه  در حمایت از گروه   باید  ها   آیا دولت بهترین واکنش سیاستی کدام است؟      

؟ بـه   تالش نماینـد  ها    محدود کردن تجارت یا جریان سرمایه     از طریق    ،با درآمد پایین یا صنایع قدیمی     
اسـتانداردهای  مدت مفید واقع شود، ولی نهایتاً به قیمت کاهش            چنین رویکردی ممکن است در کوتاه     

 اقتصـاد   بـا یکپـارچگی   کـه   اتخاذ نماینـد     تدابیری را    دها بای  در واقع، دولت  . شود  تمام می زندگی مردم   
را تشویق کرده و در عین حال اقداماتی را برای کمک به کسانی کـه از ایـن تغییـرات آسـیب                      جهانی  

 .بینند به اجرا درآورند می
استقبال  ،آزاد اقتصاد توسعهجهانی شدن با از ی که های سیاستبه طور کلی اقتصاد با اتخاذ 

 دولت باید های سیاست. خواهد شد ، شکوفاترشود فع میمناتوزیع گستردۀ  و در عین حال باعث کند می
 :دشوتمرکز مبر دو حوزۀ مهم 

بـرای کسـب    از فرصـت کـافی      تعلیم و تربیت و آموزش شغلی، برای اطمینان از اینکه کـارگران              •
 در حال تحول برخوردار شوند؛ و در اقتصادهای  مناسب ها و دانش مهارت

افرادی که شغل خود را از دست       کمک به    مناسب برای    گذاری  هدف اجتماعی با    تأمینهای    شبکه •
 .اند داده

 
 ؟استای نتیجه غیرقابل اجتناب جهانی شدن  های دوره آیا بحران. 8

 در کشورهای مکزیک، تایلند، اندونزی، کره، روسیه و برزیل بیانگر این            1990های متوالی دهه     بحران
 اساسی  ۀئلیک مس . است جهانی شدن    ناپذیر  ابهای مالی نتیجۀ مستقیم و اجتن      مطلب است که بحران   

  وجـود دارد، ایـن موضـوع اسـت کـه آیـا             نوظهـور بـازار   بـا   که در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای       
 .)1پیرابند  (سازد؟ تر می جهانی شدن مدیریت اقتصادی را مشکل



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـه ایـن شـدت توسـعه        هـای جهـانی       یهها بدون ارتباط با بازار سـرما        این بحران  روشن است که  
شـد  راین کشورها هم قادر نبودند کـه رکوردهـای          به این نکته نیز باید توجه داشت که         اما  . یافتند  نمی

 .های مالی کسب نمایند جریانوجود این را بدون باالی خود 

های اقتصادی را کاهش  آیا جهانی شدن، حاکمیت ملی در سیاستگزاری.1پیرابند 
 دهد؟ می

ها در ها و مشکالت بیشتری را برای دولت هانی به ویژه در زمینه مالی، دشواریآیا رشد یکپارچگی ج
های های مالیاتی و نظام های اقتصادی مانند محدود کردن آنها در انتخاب نرخ خصوص مدیریت فعالیت
 کند؟ های نرخ ارز ایجاد می های پولی یا سیاست مالیاتی یا آزادی فعالیت

مدارک و، دستیابی به رشد پایدار، تورم پایین و رشد اجتماعی است، اگر بپذیریم که هدف کشورها
 .شواهد پنجاه سال گذشته بیانگر آن است که جهانی شدن برای این اهداف در بلندمدت مؤثر است

تواند مدت می ایم، جریان فرار سرمایه در کوتاه ولی همان طور که در چند سال گذشته شاهد بوده
یابند از این رو، در بازارهای مالی یکپارچه، کشورها در می. تهدید نمایدثبات اقتصاد کالن را 

 .دار نسازد، بسیار دشوار است هایی که ثبات مالی را خدشه دنبال کردن سیاست
بخش خصوصی نیز افزایش دستمزدها و باال بردن قیمت کاالها، کشور را با شرایط غیررقابتیدر 

 .سازد مواجه می
مدت، گذاران کوتاه گذاران، به ویژه سرمایه برخی مواقع سرمایه. ز وجود دارداما خطر دیگری نی

انداز و تداوم جریان سرمایه، به خصوص هنگامی که وضعیت اقتصادی کامالً ممکن است در مورد چشم
ها، ممکن است ها و ارزیابی  تغییر دیدگاهولی این امر هنگام. بین باشند وشآرام است، بیش از حد خ

 .ها رو به رو کند  را با خطر مواجه سازد و آن را با فرار و برداشت سریع و گستردۀ سرمایهکشور
تواند می» جهانی شدن«. دار سازد تواند حاکمیت ملی را خدشه نمی» جهانی شدن«مدت  در کوتاه

 .های اقتصادی مناسب و استوار باشد ها جهت دنبال کردن سیاست یک محرک قوی برای دولت
به هر. کی برای بخش خصوصی به منظور تحلیل دقیق خطر باشدرتواند مح می» شدنجهانی «

 .نهایت فرّار باشد مدت ممکن است بی گذاری کوتاه های سرمایه حال جریان
الملل، مرکزیتی است برای کار مداوم در خصوص  بین ها برای افزایش ثبات جریان سرمایه تالش

 در این باره، برخی معتقدند که جهانی شدن منجر به حذف.»معماری مالی جهان«تثبیت و تحکیم 
 .شود های بازرگانی می های فعالیت قوانین یا محدودیت

بهبود و توسعه استانداردها» معماری مالی جهان«در مقابل، یکی از اهداف کلیدی کار در خصوص 
های سیاری از دستگاهتواند در ب و قوانینی است که مبتنی بر اصول پذیرفته شده جهانی است و می

 .متفاوت ملی اجرا شود
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. بـود المللـی      ملی بین  نظامهای ملی و      سیاست نقاط ضعف های پیچیده ناشی از تعامل       این بحران 
 ربرای کاستن خط  هایی     در حال برداشتن گام    ،واحد ۀالمللی به عنوان یک مجموع      ها و جامعه بین    دولت

 .ندهستهایی درآینده  چنین بحران
 انـد، آنهـا     داشـته قابل تـوجهی     اینکه چندین کشور عملکرد اقتصادی       حتی با وجود  در سطح ملی،    

المللـی وارد شـود آمـاده         توانـد بـه بازارهـای بـین          می بالقوه که های    مقابله با تکانه  طور کامل برای    به  
بـرای  همگـی   خـوب   حکمرانی   ثبات اقتصاد کالن، سالمت مالی، اقتصادهای باز، شفافیت و           .اند  نشده

 .استضروری کنند،  مشارکت میدر بازارهای جهانی که ی یکشورها
.  شـده اسـت    شکسـته هـا    بحـران بـرای مقابلـه بـا       المللی، چند خـط دفـاعی مهـم           در سطح بین  

ن مسـتقر در مراکـز مـالی        اقانونگذاران و ناظر  . ندا  هگذاران به قدر کافی خطرات را ارزیابی نکرد         سرمایه
گـذاران    سـرمایه از   برخـی    ۀ و اطالعات کـافی دربـار      اند  نظارت کافی بر تحوالت نداشته    مهم پیشرفت   

 این بود که بازارها به سمت رفتار نتیجه. ، در دسترس نبودالمللی بینمؤسسات مالی به ویژه  ،المللی بین
منـابع مـالی    به ویژه   ،  ها  گذاران و حرکت سریع سرمایه      جایی ناگهانی سرمایه  ه  ب جاو  ،  یافتواحد سوق   
 . به درون و بیرون کشورها شروع شد،کوتاه مدت

 منظاالمللی به ابعاد جهانی بحران با کوشش مداوم و ممتد برای تقویت بنیان و تحکیم               جامعه بین 
تـر،    بازارهـا عملکـرد شـفاف     اصلی این است کـه      هدف  . دهد  المللی واکنش نشان می     مالی و پولی بین   

 .یند نقشی اساسی دارداالمللی پول در این فر صندوق بین. داشته باشندمدتر اتر و کار عادالنه
 
 ها نقش نهادها و سازمان. 9

، نقش  قرار دارند های فرهنگی     تفاوت تأثیرناپذیری تحت     المللی، که به نحو اجتناب      نهادهای ملی و بین   
 این شاید بهترین تفسیر از نقش این نهادها و مؤسسات        .کنند  یند جهانی شدن بازی می    امهمی را در فر   

 :باشد
های تجاری و مسائل ناشی از  که توأم با تنشمالی به شدت یکپارچه و  ظهور بازارهای کاالیی "...

آور است این است که با  آنچه تعجب. آور نگریسته شود ت یک موضوع تعجب، نباید به صور استثباتی مالی بی
 .مقدار یکپارچگی بازارهای کاالیی و مالی بسیار بزرگ، این مشکالت خیلی هم شدید نیستندتوجه به 



 

 

در سطح ملی . کنندگی نهادهای ایجاد شده در میان مدت است یک امکان برای پاسخگویی نقش تثبیت
المللی نیز این نهاد شامل صندوق  در سطح بین. های تأمین اجتماعی و مالی هستند  شبکهاین نهادها همان

این نهادها  . است(Basle) و کمیته ناظرین بانکی (WTO)، سازمان تجارت جهانی (IMF)المللی پول  بین
 ممکن است کامل نباشند ولی، اگر براساس همبستگی تاریخی بین سطح یکپارچگی از یک طرف و سطح

 ".ثباتی مالی از سوی دیگر قضاوت کنیم، وجود آنها بهتر از نبودشان است تضاد تجاری و بی
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تـر    هـای رفـاهی گسـترده       به ویژه هنگـامی کـه بـا شـاخص         (شرایط زندگی   با پیشرفت جهانی شدن،     
 بیشترین با وجود این، . کشورها بهبود یافته استتقریباً در تمامداری  یبه طور معن) شود گیری می  اندازه

گسترش شکاف . کشورهای در حال توسعه شده استتعداد اندکی از   اقتصادهای پیشرفته و      عاید فعامن
هـای مهـم اسـت و تعـداد           یکـی از نگرانـی     درآمد   کمبا درآمد باال و کشورهای      درآمد بین کشورهای    

گیـری کنـیم کـه        شتباه است اگر نتیجـه    ا. است  کننده  نگرانای    سابقه  بی طورهای درگیر فقر نیز به       انسان
توانـد ایـن وضـعیت را بهبـود           جهانی شدن موجب این واگرایی شده است، یا اینکه بگوییم هیچ چیز نمـی             

به اقتصاد ) ند سایر کشورهامان(تر  یکپارچگی و ورود سریعدر  کشورهای با درآمد پایین     عدم موفقیت   . بخشد
 و تا حدی نیز به دلیل عوامـل بیرونـی کـه خـارج از     ، شده خودهای اتخاذ  ، تا حدی به دلیل سیاست     جهانی

توانند از اردوی اقتصـاد جهـانی         هیچ کشوری، حداقل تمام کشورهای فقیر، نمی      . باشد   می ،  کنترل آنهاست 
 نظـام المللی باید بـا تحکـیم          بین ۀجامع. جو کند  و   های کاهش فقر را جست     هرکشوری باید راه  . دور بمانند 
به اقتصـاد جهـانی و      برای ورود    کشورهای فقیر    بههای همگانی     لی، از طریق تجارت و کمک     المل  مالی بین 

 مردم دنیا در تمام کشورها برای دسـتیابی بـه           همۀبرای  اقدام  این  . کمک نماید  تر و کاهش فقر      رشد سریع 
 .بسیار با اهمیت استمنافع جهانی شدن 
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