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     فصل اول

 رآمدد
 

 
 جهان را وارد عصر جديدی کرده ،نيم قرن اخيرتحوالت تکنولوژيک و سياسی 

ادغام ،  که ويژگی برجسته آن کاهش سريع فاصله های زمانی و مکانیاست
توليد و خيره کننده   و رشد   جهانفزاينده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سياسی

 دگرگون پروسه های توليد، توزيع و مصرفدر اثر اين تحوالت .  استمصرف 
وش تغييرات دستخو مناسبات اجتماعی  اقتصادی و سياسیگشته و ساختارهای 

  .  بنيادين شده اند
  

.  ای اقتصادی جهان را دگرگون کندروند جهانی سازی ميرود تا نقشه جغرافي
تاثير آنها بر زندگی مردم جهان در   مکانيزم اين روند و نيروهای عمده آن کدامند؟

. ا.برای مردم ايران چيست؟  عملکرد جحوالت ؟  پيآمد اين تچيست مناطق مختلف
باالخره، فرصتها و چالشهای روند جهانی شدن   ؟ بوده استهه چگونصعراين در 

 نوشته حاضر تالش مختصری  برای مديريت اقتصادی و سياسی ايران کدامند؟
   .  اين سوالهابرای بررسی است 

  
در فرآيند کلی اين بررسی مبين آن است که جهانی شدن روندی است پر قدرت که 

پشت سر را که نتوانند خود را با آن تطبيق دهند کوتاه کشور هايی نسبتا فرصتی 
، اما در صورت بهره برداری مناسب ميتواند موجب توسعه خواهد گذاشت

از سوی ديگر، بررسی .   گرددی جهانگسترده کشورهااقتصادی و سياسی 
فاقد . ا.  سال گذشته مبين آن است که ج25ايران طی عملکرد اقتصادی و سياسی 

نامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای يک استراتژی و بر
بابت خسارات هنگفتی به کشور وارد آمده اين  که از ميباشدروند جهانی شدن 

رفع اين مشکل برداشته جهت گام های موثری . ا.طی چند سال اخير ج.  است
اصولی اين ی در برابر رفع مانعهمچنان ايران سياسی اقتصاد ساختار  اما .  است

   . ميباشدمشکل 
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.  نقادانه استدر عين حال  اما ، روند جهانی سازی مثبتنگاه ما بهدر مجموع، 
 نشان ميدهد که 4 و 3، 2ارزيابی مختصات و پيآمدهای جهانی شدن در فصلهای 

شبکه اقتصاد جهانی اکنون چنان نيرومند و گسترده شده است که اوال پيشبرد يک 
 يک و به ويژه در تقابل با آناز آن خارج در ادی موفق برنامه توسعه اقتص

دوما در صورت مديريت اقتصادی وسياسی .  خودکشی اقتصادی و سياسی است
درست روند جهانی شدن ميتواند فرصت بی نظيری برای توسعه اقتصادی و 

بازار آزاد جهانی به عنوان شالوده توسعه، رشد وکارايی .  اجتماعی فراهم آورد
چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن .  دی يک واقعيت انکار ناپذير استاقتصا

مواجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهانی ميبايست چگونه باشد تا 
بيشترين دستآورد را در زمينه توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی 

  .برای  مردم خود  تامين کنند
  

پيشبرد يک برنامه توسعه اقتصادی موفق در دهد که فصل پنجم نشان ميبرسی 
ظرفيتها و مستلزم يک دولت ملی و کارآمد است که بتواند چارچوب اقتصاد جهانی 

ی الزم برای توليد و رقابت در بازار جهانی را بوجود بيآورد  و پيآمدهای هانهاد
 تعيين کننده دولت همچنان دارای نقش.  ناخواسته رقابت جهانی را به حداقل برساند

ای در ايجاد ظرفيت های الزم برای بهره برداری موثر از فرصتهای اقتصاد 
برای انجام اين مهم در پيش يک کشور شيوه و سياستهايی که دولت .  جهانی است

پايه  اشکال   .ميگيرد به شرايط اقتصادی کشور مورد نظر بستگی خواهد داشت
سيستم موثر برای يک ومت قانون، ايجاد سياستها عبارتند از استقرار حکای اين 

تنظيم بازار به ويژه تنظيم قوانين شرکتها،  تعيين و اعمال حقوق مالکيت، 
 ايجاد تاسيسات و زير تنظيم رقابت و کنترل انحصارات، بازارهای کار و سرمايه،

ساختهای مناسب برای توسعه اقتصادی، ارائه کاالها و خدماتی که بازار به آنها 
دازد، آموزش نيروی کار و مشارکت در سرمايه گذاری برای ايجاد نميپر

بدون اين نهادها و اقدامات کشورها موفق .  ظرفيتهای صنعتی و انتقال تکنولوژی
  از سوی ديگر، .به بهره برداری موثر از فرصتهای بازار جهانی نخواهند شد
ی آزاد سازی تجارت پيوستن به اقتصاد جهانی غالبا با برنامه های گسترده ای برا

اجرای اين برنامه ها هزينه .  و بازار مالی و خصوصی سازی همراه است
.  اقتصادی و اجتماعی سنگينی را بر جامعه به ويژه اقشار کم درآمد تحميل ميکند

مديريت بهينه اين پروسه و حمايت از اقشار ضربه پذير عمدتا در مسئوليت دولت 
مستلزم وجود يک سيستم سياسی کارآمد فوق يف وظا اجرای موثرباالخره، . است
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و شفاف و دمکراتيک است که بتواند خواستهای کليه اقشار جامعه را نمايندگی  کند 
  . دنمايتضمين را و حکومت قانون و برابری در برابر قانون 

  
اما مديريت اقتصاد جهانی خود دارای مشکالت ساختاری متعددی است که موجب 

برداری از ظرفيت جهانی سازی بسيار کمتر از توان بالقوه آن شده است تا بهره 
اوال مديريت کنونی جهانی سازی نتوانسته است تمامی کشورها را در دست .  باشد

در واقع طی چهار دهه گذشته شکاف  بين کشورهای .  آوردهای آن سهيم کند
معه جهانی توسعه نيافته و دنيای مدرن چنان عميق شده است که ثبات و امنيت جا

.  مديريت کنونی اقتصاد جهانی شفاف و دموکراتيک نيستدوما، . را تهديد ميکند
در نتيجه قوانينی که توسط سيستم کنونی برای تنظيم تجارت، سرمايه گذاری و 
ساير امور اقتصادی، اجتماعی و سياسی تنظيم و اجرا ميشوند آنطور که ميبايست  

 . ه نيافته و در حال رشد را رعايت نميکنندامکانات و مقتتضيات کشورهای توسع
اين عوامل سبب ميشود تا منافع و هزينه های جهانی شدن بين کشورهای عضو 
جامعه جهانی به نحوی ناعادالنه تقسيم شود و کشورها و اقشار اجتماعی ضعيف 

  .  بی بهره بمانندآن از دستآوردهای 
  

وری و اقتصادی متحول نشده سوما، مديريت اقتصاد جهانی همپای تحوالت فنآ
اقتصاد با سرعت فزاينده ای جهانی شده است اما مديريت اقتصاد جهانی تا .  است

ر سطح ويژه دبه .  حد زيادی همچنان در سطح ملی و منطقه ای باقيمانده است
جهانی مکانيزم موثری وجود ندارد تا بازار جهانی را از ديد کليت جامعه جهانی 

های آنرا هماهنگ سازد و بين سياستهای اقتصادی و اجتماعی تنظيم کند، سياست
جهانی نتواند مبود موجب شده است تا اقتصاد کاين .  تعادل مطلوبی بوجود آورد

  فزون .برای پيشگيری و مقابله با بحرانهای اقتصادی به نحوی مطلوب عمل کند
منديهای بازار بر اين، قوانين سيستم موجود عمدتا متوجه ابعاد اقتصادی و نياز

در . و کمتر به سياستهای اجتماعی نظير اشتغال و امنيت شغلی توجه ميکنداست 
حاليکه توسعه پايدار و متعادل جهانی شدن مستلزم ايجاد تعادلی مطلوب بين رشد 

  . اقتصادی و تامين ثبات و امنيت اجتماعی است
  

ت در مديريت  به بررسی مشکالت فوق و اصالحاتی که ميبايس9 تا 6فصلهای 
حکومت قانون، دهد که رعايت ميپرداخته، نشان اقتصاد جهانی انجام پذيرد 

ملی ، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی در کليه سطوح اجتماعی
جهانی سازی فرصت بی .  پيش شرط توسعه پايدار اقتصاد جهانی است، و جهانی
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اعی جامعه بشری فراهم آورده است نظيری برای توسعه اقتصادی، سياسی و اجتم
 آنکه با چهره ای رکه ميتواند به فقر گسترده در پهنه جهان پايان دهد مشروط ب

انسانی، برمبنای ارزشهای مشترک، حقوق بشر، شرافت فردی، احترام به هويت و 
استقالل فرهنگی، عدالت اجتماعی ومديريت دموکراتيک به پيش برده شود تا 

اين اصول . رها و مردم جهان را در دستآوردهای خود سهيم کندبتواند تمام کشو
ميبايست در اهداف و برنامه های تمام نهادهای اقتصادی و سياسی نظام جهانی 

سعادت جامعه .  منعکس گردد و سرلوحه برنامه و مديريت جهانی شدن قراگيرد
 بشری در قرن بيست و يکم در گرو مديريت بهتر و موثرتر جهانی شدن و

  .   مشارکت دموکراتيک مردم جهان در کارکرد و مديريت اين پديده است
  

ته، ش سال گذ25فصل دهم بررسی مختصری است از عملکرد اقتصادی ايران در 
به ويژه جنبه هايی که کار توسعه اقتصادی ايران در چارچوب اقتصاد جهانی را 

 ساختار کنونی وعمباحث طرح شده نشان ميدهند که در مجم.  دشوار ساخته است
.  مطلوب نيستعصر جهانی سازی اقتصاد ايران برای توسعه اقتصادی کشور در 

گ در اصالح ساختار و نکه دراقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است 
شکست .  سياستهای اقتصادی کشور هزينه سنگينی را بر کشور تحميل خواهد کرد

ميتواند در فرصتی کوتاه ايران را  سياسی ودر پيشبرد برنامه اصالحات اقتصادی 
  .عقب ماندگی کندباطل به حاشيه اقتصاد جهانی رانده آنرا گرفتار دور تسلسل 

  
  .فصل پايانی به جمعبندی مطالب اختصاص داده شده است

  
  
  
  

  هادی زمانی
  

  2004لندن، جوالی 
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   فصل دوم
 شدنجهانی مشخصات  

 
بدين لحاظ در صحنه  .  گسترده وعميقی با تاثيراتجهانی شدن پديده ای است پيچيده

از يکسو، .  سياسی و اجتماعی با برداشتهای متفاوتی از اين پديده مواجه ميشويم
 دسته در حاليکه  ،ميدانندجهان عده ای آنرا منشا تمامی مشکالت و مصائب کنونی 

ه اقتصادی آنرا پديده ای تماما مثبت ميانگارند که موجب سعادت و رفاديگر ای 
با اينهمه، تمامی برداشتها برای پديده جهانی .  مردم در سرتاسر جهان خواهد شد
رشد بيسابقه  : که عمده ترين آنها عبارتند ازشدن چند مشخصه مشترک قائلند

بين آزاد تجارت حذف موانع ،  سرمايه گذاری مستقيم خارجی وتجارت بين المللی
،  در ابعاد کالنبين مرزهای بين المللی  مالیسرمايهگردش مستمر پيدايش المللی، 

 ، وجوامعاقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی گی  تنيدهمدر رشد فزاينده 
 علل پايه ای  که جهانگير شدن نظام سرمايه داری و تحوالت فنآوریباالخره 

         . محسوب ميشوندجهانی شدن 

  
 جتارت.   1

در سال .  رشد کرده استبيسابقه ای ت طی سه دهه اخير تجارت جهانی با سرع
 توليد ناخالص % 26بين المللی بالغ بر واردات و صادرات کل  ميزان 1970
% 50  به 2000در سال و   %40 اين شاخص به  1980در سال . بودجهان 

اما رشد سريع تجارت بين المللی  . ) را مالحظه کنيد2.1نمودار  (افزايش يافت
 در 90.   کشور در حال رشد محدود بوده است12 و  تیعمدتا به کشورهای صنع

در واقع سهم .  صد کشورهای در حال رشد از رشد ناچيزی برخوردار بوده اند
   .  گروه کشورهای توسعه نيافته در تجارت بين المللی کاهش يافته است

  
صادرات، ساختار تجارت نيز دگرگون شده  عالوه بر افزايش بيسابقه واردات و

افزايش شديد سهم  عبارتند از رشد تجارت خدمات و تغيير دو جنبه مهم اين  . است
در کل تجارت ) intermediate goods ( ایمبادالت قطعات و کاالهای واسطه

  .     خارجی
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  :2.1نمودار 
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  2003شاخصهای بانک جهانی :    منبع

  

  
آزادسازی .  نع تجارت آزاد از عوامل مهم تغييرات فوق بوده استحذف موا

 نسبتا آرام و  ،GATT، در چارچوب توافقنامه 70تجارت بين المللی در دهه 
 آزادسازی 80اما از دهه .  تدريجی بود و عمدتا به کشورهای صنعتی محدود ميشد

سابقه ای يش بتجارت بين المللی به ويژه در کشورهای درحال رشد شتاب و گستر
  ).   را مالحظه کنيد2.2نمودار (يافته است 
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  2.2نمودار 
کاهش سطح تعرفه ها در اقتصاد جهانی
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 2001بانک جهانی، دورنمای اقتصاد جهانی :  منبع
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  سرمايه گذاری مستقيم خارجی.  2
ی توجهقابل سرعت  با در نيمه اول قرن بيستم  1سرمايه گذاری مستقيم خارجی

 دهرشد فزاين.   بسيار اندک بود60 با دهه اما اين رشد در مقايسه.  رشد کرد
 جهانی دوم محور عصر طاليی رشد نگسرمايه گذاری مستقيم خارجی پس از ج

نرخ رشد سرمايه گذاری مستقيم خارجی دو طی اين دهه .   بود60اقتصادی دهه 
  در دهه . برابر نرخ رشد صادرات جهان بود1.4برابر نرخ رشد توليد ناخالص و 

 کما بيش همپای نرخ رشد صادرات سرمايه گذاری مستقيم خارجی  نرخ رشد70
زاينده شتاب ف  نرخ رشد سرمايه گذاری مستقيم خارجی80اما از اوائل دهه .  دبو

 1999-1986طی دوره .  صادرات پيشی گرفتنرخ با سرعت از ای يافت و
 در سال 26%ميانگين نرخ رشد جريان خروجی سرمايه گذاری خارجی به 

 حجم کل سرمايه گذاری 2000-1960در مجموع در فاصله .   ش يافتافزاي
 بليون دالر 6000 به متجاوز از 60 بليون دالر در سال 70خارجی جهان از 

 به اين سو اکثر کشورهای جهان با سرعت چشمگيری 90از دهه . افزايش يافت
 داده سرمايه گذاری مستقيم خارجی تغييربرای جلب سياستهای اقتصادی خود را 

ايه گذاری مستقيم خارجی به سوی معليرغم اين تحوالت حجم عمده سر.  اند
 کشورهای آسيای شرقی و در حال رشد به ويژهکشورهای صنعتی و چند کشور 

  . ) را مالحظه کنيد2.3نمودار  (ده است بوجنوب شرقی

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1   Foreign Direct Investment (FDI) 
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  2.3نمودار 

رشد سرمایه گذاری مستقيم خارجی 1960-2000 (دالر آمریکا)
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UNCTAD, World Investment Report, various issues 

توزیع سرمایه گذاری مستقيم خارجی در کشورهای در حال رشد در دهه 1990

چين; %23.7

برزیل; %8.3

مکزیک; %8.1

سنگاپور; 6.0%هنگ کنگ; %7.5
آرژانتين; %5.6

مالزی; %4.0

برمودا; %2.7

شيلی; %2.7

تایلند; %2.2
کره; %2.1

ونزوئال; %1.7

سایر 176 کشور; 
25.3%

Source:  UNCTAD, Handbook of Statistics 2002  
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 گردش سرمايه مالی.   3
ادغام سريع بازارهای مالی چشمگيرترين جنبه روند جهانی شدن طی چند دهه 

 که پس از جنگ جهانی دوم )Bretton Wood(برتون وود سيستم .  اخير است
نرخ ی متکی بر سيستم برای تنظيم بازار مالی جهان تاسيس شد يک سيستم بسته مال

در بخشهای  تجارت بين المللی و سرمايه گذاری .  ثابت مبادالت ارزی بود
 اما در بخش مالی، . شده استخارجی سياست آزاد سازی اقتصاد با پيگيری دنبال 

بر خالف تجارت بين المللی و سرمايه گذاری خارجی، سياست آزادسازی 
تا قبل قع ادر و.  تور کار نيز قرار نداشت حتی در دس1973بازارهای مالی تا سال 

  .  جهان بر پايه مجموعه ای از بازارهای ملی مستقل استوار بود 80از دهه 
  

 برتون وود با فروپاشی سيستم ،1973در سال سياست آزادسازی بازارهای مالی 
)Bretton Wood( اين د ربپيش  1990اما تا سال .   در دستور کار قرار گرفت

يار محافظه کارانه و تدريجی انجام پذيرفت و عمدتا به کشورهای سبسياست 
 به تدريج 80کشورهای توسعه يافته در اوايل دهه .  صنعتی پيشرفته محدود بود

اقدام به آزاد سازی بازارهای مالی خود کردند که به افزايش چشمگير گردش 
  .  سرمايه بين اين کشورها انجاميد

  
مالی جهان  سه انقالب فنآوری، آزادسازی و جهانی  بازار 80در واقع در دهه 

سياست آزاد سازی جو مناسب را برای گردش .  شدن را همزمان تجربه کرد
مع آوری با ميسر کردن جاما اين تحوالت فنآوری بود که . سرمايه فراهم آورد

انجام مبادالت مالی بين المللی در اطالعات در باره بازارهای مالی جهان، سريع 
 گردش )ها Derivativeنظير(شبانه روز و ابداع ابزارهای جديد مالی طول ام تم

    .سرمايه را جهانی کرد
  

که در است  آزادسازی بازارهای مالی شدت بيسابقه ای يافته 80از اواخر دهه 
 های متعددی مانند يکسان کردن نرخ مبادالت ارزی، حذف موانع و عرصه

 تا آزادسازی کامل بخش مالی به ارهای داخلیخصيص اعتبارات در بازکنترلهای ت
دامنه اين اصالحات به کشورهای در حال رشد نيز  اکنون .  ميشود برده پيش

اما در اين کشورها اصالحات نوع سوم، يعنی آزاد سازی .  گسترش يافته است
که دارای بوده است نسبتا مرفه چند کشور به محدود کامل بخش مالی تا کنون 

الی تکامل يافته تری، از جمله بازارهای بورس و اوراق قرضه بازارهای م
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افزايش سريع جريان سرمايه از شمال به جنوب عمدتا بسوی اين دسته از .  ميباشند
) emerging markets(که به بازارهای در حال پيدايش بوده است کشورها 

ه گذاری در ماير از سستعبارت بوده اانتقال ن اي  اشکال عمده . موسوم ميباشند
 2.4نمودار (بازار بورس، وام بانکی به بخش خصوصی، اوراق قرضه بين المللی 

و حجم قابل مالحظه ای از جريانهای ناشی از سوداگری های ) را مالحظه کنيد
  .   کوتاه مدت

  

 

  2.4نمودار 
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 سيستم توليد جهانی.  4
تجارت بين  ميزان ، امار براب5  جهانسطح توليدات صنعتی سال گذشته 50طی 

 90 طی دهه . )2.5نمودار  ( برابر شده است15متجاوز از صنعتی توليدات المللی 
بخش در   . در سال بود9.6%صادرات توليدات صنعتی دارای نرخ رشدی بالغ بر 

.  تبوده اسچشمگيرتر به مراتب رشد سطح توليد و تجارت بين المللی خدمات، 
مات در کل توليد ناخالص ملی در مورد کشورهای کم  سال گذشته سهم خد40طی 

 64% به 54%کشورهای پر درآمد از در مورد  و 43% به 30%درآمد از 
  با اينکه بسياری از توليدات اين بخش قابل داد و ستد بين . افزايش يافته است

 دارای نرخ رشدی بالغ بر 90المللی نميباشد، با اينهمه صادرات اين بخش طی دهه 



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 19

 خدماتت اصادر در سال بوده است که عمدتا به دليل رشد بيسابقه %10.6
   .  ی، خدمات مالی، مديريت و خدمات حرفه ای ميباشدطباتاطالعاتی و ار

  
 از سرعت یتصوير روشن تر) FDI(رشد سطح سرمايه گذاری مستقيم خارجی 

 2000 تا 1960بين سالهای  .  و دامنه گسترش روند جهانی شدن بدست ميدهد
  بليون 6000 بليون دالر به 70ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی از حدود 

 برابر نرخ 2 نرخ رشد سرمايه گذاری خارجی 60طی دهه .  دالر افزايش يافت
 دوره طی.   برابر نرخ رشد کل صادرات جهان بود1.4رشد توليد ناخالص ملی و 

در اما .  رشد کرديد  سرمايه گذاری خارجی کمابيش همپای تول1975-1985
 و با  برابر شد3.5 شاخص سرمايه گذاری مستقيم خارجی 1995 تا 1985فاصله 

اين روند    .سرعت از نرخهای رشد توليد ناخالص ملی و صادرات پيشی گرفت
  .ای ادامه دارد همچنان با سرعت فزاينده

  
  2.5نمودار 

  )2000-1996 (راتمقایسه رشد سرمایه گذاری مستقيم خارجی با توليد و صاد
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UNCTAD, World Investment Report, various issues  
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 توليد ناخالص، صادرات و سرمايه گذاری مستقيم خارجی جهانرشد مقايسه روند 
بيانگرآن است که طی نيم قرن گذشته رشد صادرات سريعتراز رشد توليد و رشد 

 تجارت خارجی بوده  به مراتب سريعتر از رشدیسرمايه گذاری مستقيم خارج
 مبين افزايش خالص جهاننا رشد سريعتر تجارت بين المللی نسبت به توليد .  است

رشد سريعترسرمايه گذاری مستقيم خارجی نسبت به .   است جهانیادغام اقتصاد
تجارت به پروسه  از ن است که مکانيزم ادغام اقتصادی  آيبانگرتجارت خارجی 

 که اين تغييری کيفی و پر اهميت است .   شده استتوليد و سرمايه گذاری منتقل
  .  عصر جهانی را از عصر تجارت بين المللی متفاوت ميسازد

  
پروسه . سه جهانی شدن تفاوتی ژرف وجود داردوبين پروسه بين المللی شدن و پر

  جهانی .بين المللی شدن عبارت است از بسط جغرافيايی فعاليت های اقتصادی
م االتر از بين المللی شدن است که مولفه اصلی آن ادغاشدن مرحله ای  ب

جهان تا نيم .  استدر فضای جغرافيای جهانی فانکسيونال فعاليت های اقتصادی 
درعصر تجارت و اقتصاد بين .  قرن پيش مرحله بين المللی شدن را طی ميکرد

ی ادغام اقتصادی عرضی است، بدين معنی که واحدهای توليدی و کشورهاالملل 
در اين الگو .  و ستد بين المللی ميپردازند مستقل برای تامين نيازهای خود به داد

آنکه چه توليد شود و چگونه توليد شود درهر واحد ملی تصميم پيرامون 
  . بطورمستقل و با توجه به امکانات، نيازمنديها و ويژگی های آن واحد اتخاذ ميشود

ادغام اقتصادی، عالوه آن ر  که دير ميکندمرحله جهانی شدن را سدنيا اما اکنون 
و  در اين الگو واحد های توليدی درهم ادغام ميشوند  .بر عرضی، عمقی است

تصميم پيرامون آنکه چه توليد شود، کجا توليد شود و چگونه توليد شود از ديد 
لگوی اول به راه حل هايی ميانجامد که هريک ا.  کليت اقتصاد جهانی اتخاذ ميشود

گلوبال نسبت به راه حل چارچوب محلی خود بهينه ميباشند اما مجموعه آنها در 
از الگوی دوم که پروسه اقتصادی را از ديد کليت اقتصاد جهانی بهينه ميکند 

لذا پروسه جهانی سازی موجب .  کارآيی و مطلوبيت کمتری برخوردار است
           .   سطح توليد ميگردددر نتيجه حداکثر سازی وری و کارايی اقتصاد وه افزايش بهر

  
طی سه .  پيشتاز و موتور جهانی شدن توليد بوده اند (TNC)2 فراملیشرکتهای 

طبق .   بصورت تصاعدی رشد کرده استفراملیدهه اخير تعداد شرکتهای 
 وجود دارد که مجموعا فراملیادر هزار شرکت م 65ن  اکنو  UNCTADآمار

                                                 
2  Trans National Company (TNC) 
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 متجاوز از دو سوم صادرات .   کنترل ميکنند هزار شرکت وابسته خارجی را850
بخش قابل مالحظه آن متعلق به  ه ک انجام ميپذيردفراملیهان توسط شرکت های ج

 50% شرکت نزديک به 100درآمد فروش اين  .  استفراملی شرکت بزرگ 100
صادراتی که توسط % 50فزون بر اين، بالغ بر .  توليد ناخالص جهان ميباشد

 انجام ميگيرد مبادالت درون شرکتی است، به اين معنی که در لیفرامشرکتهای 
  .  آنها انجام ميپذيرد  و بين زير شرکتهای فراملیدرون شرکتهای 

   
صنايع الکترونيک و  مانند پيچيدهتوليد جهانی در بخشهای متکی بر تکنولوژی 

جی، و صنايع مصرفی کاربر، مانند نسا) semi-conductors(کانداکتورها  -سمی
 از خدمات که تحوالت آن بخشدر . پوشاک و کفش دارای بيشترين رشد بوده است

ی، امور مالی و ی نظير برنامه نويسی کامپيوترکارهايکنترات دادن امر فنآوری 
با سرعت توليد جهانی است  ه ساير کشورها را ميسر ساختهخدمات مرکز تلفن ب

 توليد قطعات ، ولوژی پيچيدهتکندر صنايع متکی بر .  در حال گسترش ميباشد
 در کشورهای در حال رشد انجام فراملیغالبا توسط زيرشرکتهای شرکتهای 

مانند محصوالت الکترونيکی، ريز (بدين ترتيب، کاالهای صنعتی جديد .  ميپذيرد
اکنون به قلم عمده صادرات برخی از کشورهای ) کانداکتورها-پردازها و سمی

 وضعيت کامال  3در صنايع کاالهای مصرفی کاربر   .درحال رشد تبديل شده است
 کاال را طراحی ميکنند، مشخصات فراملیدر اين بخش، شرکتهای .  متفاوت است

در کشورهای فنی و کيفيت آنرا تعيين ميکنند، سپس توليد آنرا به شرکتهای محلی 
 و  محصول را کنترل کيفيت کرده،همچنين، پس از توليد.  کنترات ميدهندمختلف 

در ) با استفاده از شيوه های مدرن و بازاريابی و تبليغات(تحت مديريت خود 
انعطاف پذيری و تغيير سريع خط توليد در پاسخ به .  اختيار بازار ميگذارند

 مصرف و شرايط بازار با حداقل هزينه مشخصه کليدی اين شيوه یتغييرات الگو
  . يباشدمعروف م" just-in-time"توليد است که به توليد 

  
.  استعوامل توليد در پهنه جهان نهاده ها و مستلزم حرکت آزاد شدن توليد جهانی 

همانطور که در باال نشان داده شد، طی چند دهه اخير موانع تجارت آزاد و حرکت 
رشد سياست با روند جهانی سازی   .آزاد سرمايه با سرعت برچيده شده اند

 و رفع موانع حقوقی و سياسی حرکت آزاد، کاهش نظارت دولت آزادسازی اقتصاد
که با فروپاشی بلوک شرق شدتی بيسابقه يافته همراه بوده است کاال و عوامل توليد 

                                                 
3  Labour-intensive 



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 22

اين امر موجب تشابه بيشتر ساختارحقوقی وسياسی اقتصادهای ملی شده  که  . است
  .ميکندپروسه ادغام و جهانی شدن اقتصاد را تسهيل و ترغيب 

  
 جهانیسيستم مالی .  5

 بازار مالی جهانی به معنای واقعی 80همانطور که در باال گفته شد، تا قبل از دهه 
اما اکنون اين بازار نقشی تعيين کننده در اقتصاد جهان ايفا .  کلمه وجود نداشت

بازار جهانی پول و سرمايه مالی چنان گسترش يافته و بغرنج در واقع، .  ميکند
  .قل از مدار توليد و تجارت يافته استشده است که اکنون زيستی مست

  
گردش  . ساختار نظام مالی جهانی به شدت دگرگون شده استگذشته دهه سه طی 

بيانگر افزايش سيالی سرمايه که  چندين برابر شده سرمايه گذاری مستقيم خارجی 
گردش شعاع قراردادن و تحت خصوصی سرمايه با رشد  . ميباشد در پهنه جهان 

سرمايه گذاری، بانکها و موسسات تی،  نقش و نفوذ بانکهای تجاری، دولسرمايه 
اکنون .  انسهای ارزيابی ريسک به شدت افزايش يافته استژآ بنگاههای بورس و

نفوذ بسيار زيادی بر سياستهای اقتصادی دارای بنگاههای مالی خصوصی 
نگاههای ب مثال،برای . ميباشندکشورهای در حال رشد به ويژه بازارهای نوپا 

ه قيمت ميتواند به چارزيابی ريسک تعيين ميکنند که يک کشور تا چه ميزان و به 
ارزيابی تحليلگران بورس بر  دسترسی داشته باشد،وامهای بين المللی رسمی 

زار بورس کشورهای در حال رشد تاثير ميگذارد و  در با سرمايهگردش ميزان 
ای تاثيری جدی بر نرخ مبادله پول ملکرد مديران بنگاههای سرمايه گذاری دارع

  .  ملی اين کشورهاست
  

 بانک بزرگ جهان در خارج از 25 درصد دارايی های 80 تا 40اکنون بين 
 بانک 5 و برای 55% بانک اول  10اين نسبت برای .  مرزهای ملی شان ميباشد

 دهه اخير تعداد شعب و شرکت های برون 4طی .   ميباشد73%اول متجاوز از 
طی سه دهه اخير نسبت مبادالت .    برابر شده است10ی بانک ها متجاوز از مرز

اکنون تنها نزديک به .   برابر شده است35ارزی به مبادالت تجاری متجاوز از 
  . مبادالت ارزی مربوط به مبادالت تجاری ميباشد%10
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 لوژیتکنو.  6
طی چند .  نا شده استروند جهانی شدن بر پايه تحوالت تکنولوژی ببدون شک 
نظم توليد و فنآوری و بوده است که  تحوالت چنان اين عمق و گسترش دهه اخير 

سرعت حمل افزايش تصاعدی .  يم جديدی کرده استامديريت جهان را وارد پاراد
کاهش همراه با گردش و پروسه کردن اطالعات  افزايش بی نظير سرعت ، و نقل

 با کاهش کهميباشند گی های برجسته عصر جديد  اين امور از ويژهچشمگير هزين
  .  ندفاصله زمانی و مکانی جامعه بشری را به شهری جهانی مبدل کرده ا

  
صنعت حمل و نقل هوايی دسترسی به دورترين نقاط جهان را در گسترش رشد و 

تعداد چند دهه در فاصله .  مدت زمانی کوتاه و با هزينه ای کم ميسر ساخته است
تصاعدی گسترش رشد و .   برابر شده است100متجاوز از ی هوايی مسافرتها

حجم آنی گردش   fibre optic) (ارتباطات ماهواره ای و تکنولوژی فيبر نوری 
 1996 تا 1986تنها در فاصله   .ان ميسر ساخته استجهپهنه انبوه اطالعات را در

 د هزار و تعدا700 هزار به 100تعداد مسيرهای صوتی ماهواره ای از کمتر از 
 هزار 450وليون ي هزار به يک م10از در اتالنتيک مسيرهای صوتی فيبرنوری 

 50 ظرفيت فيبرهای نوری اقيانوسی از2002 تا 1995در فاصله  . افزايش يافت
ميزبان های  تعداد 2002 تا 1980بين .  رسيدGBPS  هزار10به متجاوز از 

)host ( ظرفيت و سرعت  .افزايش يافتون  بلي10از   به بيش200اينترنتی از 
اين تحوالت .   استريزپردازها و کامپيوترها از رشدی مشابه برخوردار بوده

همراه با رشد وسايل ارتباط جمعی الگوی توليد و مصرف را کامال دگرگون کرده، 
همچنين تحوالت فنآوری موجب پيدايش .  موجب پيدايش بازار جهانی شده است

 بسط  لذا بهره وری کار و سرمايه، افزايش سطح توليدات وصنايع جديد، افزايش
  .بازار جهانی شده است

       
تحوالت فنآوری موجب تفکيک هرچه بيشتر پروسه توليد به اجزا از سوی ديگر

کوچکتر و تبديل توليد انبوه به اشکال و الگوهای انعطاف پذيرتر شده که تعميق و 
قسيم کار در عصر ت.  استا ميسر ساخته يسم کار بين المللی رتقگسترش بيشتر 
ساده بود که درآن تخصص کشورهای توسعه کما بيش  تقسيمی شدنپيش از جهانی 
 و مصنوعات صنعتی و تخصص کشورهای در حال توسعه توليد و  يافته توليد کاال

تامين مواد خام و محصوالت کشاورزی مورد نياز کشورهای توسعه يافته وتامين 
روند جهانی سازی اين الگو را .  بودآنها برخی از محصوالت بازار برای  
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 و مهمتر از آن پيدايش پيدايش قطب های جديد صنعتیموجب دگرگون کرده 
مل اطالعات و دانش اکه در آن عشده است اطالعات و دانش  اقتصاد متکی بر

ت   به عبارت ديگر تحوال.د ميباشنقش عمده را در تامين  رشد اقتصادی عهده دار
فنآوری و جهانی سازی موجب شده است تا عامل اصلی توليد ثروت از دسترسی 

    .  مواد اوليه و توليدات صنعتی به عامل اطالعات و دانش منتقل گردد  وبه زمين
  
حمل و شبکه توسعه سرعت و افزايش تحوالت فنآوری به ويژه رشد  ،فزون براينا

موجب همگرايی ارتباط جمعی وسايل گسترش و نقل، افزايش گردش اطالعات 
 جهانی شده است که  به نوبه یو پيدايش فرهنگ تشابه الگوهای مصرف ،فرهنگی

       . ترغيب کرده و همزمان از آن تاثير ميپذيردخود جهانی شدن اقتصاد را تسهيل و
  

 زندگی روزمره   جنبه های یتاثير تکنولوژی جديد از اقتصاد فراتر رفته و تمام
اقتصاد موجب جهانی شدن اکنون همان تکنولوژی ای که .  ه استرا فراگرفت

با گسترش .   توسط افراد و جامعه مدنی  در زندگی روزمره بکار ميرودگرديد 
کنفرانسهای اينترنت، ايميل، کاهش هزينه خدمات تلفنی، تلفن موبايل و گسترش 

 .شده استتبط  مر شدت به هم ه دنيا ب) را مالحظه کنيد2.6نمودار (الکترونيکی 
اين تحوالت همراه با رشد و گسترش بيسابقه تجارت بين المللی، سرمايه گذاری 

 و تحوالت ساختار فراملیمستقيم خارجی، گردش سرمايه مالی، رشد شرکتهای 
  .يم جهانی سازی شده استاتوليد موجب پيدايش پاراد

  
.  تکنولوژی نيستپذيرش نقش تعيين کننده تحوالت فنآوری به معنای جبر تاريخی 

پايه ديگر جهانی سازی .   تحوالت فنآوری خود پديده ای اجتماعی است،در نهايت
پويايی نظام سرمايه داری است که در جستجوی سود بيشتر رشد دانش را تشويق 
کرده و دستآوردهای آنرا برای بهينه کردن پروسه توليد و جهانی سازی اقتصاد 

  .بکار ميگيرد
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  2.6نمودار 
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دسترسی به اینترنت 1997-2002 (ميليون نفر)

آفریقا
آمریکای التين و کارائيب
آسيا (به جز ژاپن)
جزایر اقيانوسيه
ژاپن
اروپا
آمریکا و کانادا

  
مليون (کل 

 آفريقا )نفر

آمريکای 
التين و 
 کارائيب

به (آسيا 
جز 
 )ژاپن

جزاير 
 اروپا ژاپن اقيانوسيه

آمريکا و 
 دااکان

  

92.6 1.0% 3.1% 7.3% 2.4% 12.5% 25.6% 48.1% 1997 
155.6 1.0% 4.2% 10.0% 3.1% 10.9% 27.5% 43.4% 1998 
276.6 1.0% 4.0% 13.9% 2.3% 9.8% 28.1% 40.9% 1999 
387.6 1.2% 4.6% 18.4% 2.1% 9.8% 28.6% 35.3% 2000 
493.0 1.3% 5.3% 20.6% 1.8% 9.9% 29.2% 31.8% 2001 
591.6 1.3% 6.0% 24.3% 1.8% 9.7% 28.1% 28.8% 2002 

Source:  International Telecommunications Union  

ميانگين قيمت 3 دقيقه تلفن راه دور ، به قيمت ثابت 1995 (دالر آمریکا)
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  )2003(جهانی عه بانک و شاخصهای توس) مختلف
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 شرايط اقتصادی.  7
رشد سريع ديگر ازعواملی بود که به يکی  80در دهه اقتصادی جهان شرايط 

عبارت بودند  80 شرايط اقتصادی دهه جنبه های عمده .  کمک کردجهانی شدن 
  :از

 در کشورهای توسعه يافته صنعتی) stagflation(ود توام با تورم رک •

 سياست عمر مفيد استراتژی توسعه اقتصادی متکی بربه پايان رسيدن  •
توسعه شورهای و بحران بدهی های خارجی کواردات جانشين سازی 

 درحال رشدنيافته و 

 فروپاشی بلوک شرق •
  

  توام با تورم را تجربهیدر شرايطی که کشورهای توسعه يافته صنعتی رکود
ی خارجی شده های در حال رشد گرفتار بحران بده، تعداد زيادی از کشورميکردند
ت که طی سه دهه گذشته از سوی ديگر، سياست جانشين سازی واردا.  بودند

عمل کرده بود به پايان ی در حال رشد توسعه اقتصادی کشورهابصورت موتور 
انرژی الزم برای رشد اقتصادی اين  نميتوانست عمر مفيد خود رسيده بود و ديگر

به موفقيت وب شرقی نهمزمان، کشورهای آسيای ج.  کشورها را تامين کند
.   دست يافتندبرنامه توسعه اقتصادی بر پايه رشد صادرات پيشبردچشمگيری در 

امه اصالح اقتصادی بر پايه بازار آزاد را در دستور کار نمجموعه اين عوامل بر
  .  دادقرار 

  
مراجعه مکرر کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته به از سوی ديگر، 
بدهی خارجی خود به اين  برای تمديد و بازنويسیبين المللی سازمانهای مالی 

وط کردن اهدا وام به اجرای اصالحات اقتصادی شر فرصت داد تا با مسازمانها
بلوک فروپاشی با باالخره .  ندبرنامه اصالحات را با سرعت فزاينده ای به پيش ببر

و جهانگير شدن نظام سرمايه داری سياست بازار آزاد  به تنها راه عملی شرق 
اين تحوالت و جو اقتصادی و سياسی .  برای پيشبرد توسعه اقتصادی  تبديل شد

    .حاصله نقشی تعيين کننده در تسريع روند جهانی شدن ايفا کرد
  
ات چند جانبه تجارت بين المللی آغاز به کار کرد دور جديد مذاکر 1986در سال  

اين .   انجاميد1995که نهايتا به تبديل گات به سازمان تجارت جهانی در سال 
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مذاکرات دستور کار گات را که عمدتا به کاهش تعرفه های بازرگانی محدود بود 
گسترش داد و آزادسازی تجارت خدمات، حذف موانع سرمايه گذاری خارجی، 

سازی بازارهای مالی و تنظيم رقابت و حقوق مالکيت فکری را در دستور کار آزاد
اما .  اين تحولی پر اهميت بود که آهنگ رشد جهانی شدن را تسريع کرد.  قرار داد

اکثر کشورهای درحال رشد معتقدند که نتيجه اين مذاکرات که به مذاکرات دور 
 ا کشورهای در حال رشد مجبورناعادالنه بوده است زيرميباشد اروگوئه معروف 

اعطای امتيازهای بسيار زيادی به کشورهای توسعه يافته شدند اما در مقابل به 
 الزم را دريافت نکردند تا بتوانند هزينه سنگينی را که اين اصالحات بر امتيازها

   .    آنها تحميل کرد جبران کنند
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 فصل سوم
 پيآمدها

  

دارای تاثيرات عميقی بر روی بر شمرده شد ی که در فصل پيش مجموعه عوامل
نشان تاثيرات اين بررسی   .ستا، اجتماعی و سياسی جهان بوده یاقتصادساختار 

.  کشورها و مردم جهان استبر دارای تاثيرات متفاوتی جهانی شدن پديده ميدهد که 
عمدتا نصيب کشورهای پيشرفته و جهانی شدن در مجموع، دست آوردهای پديده 

صنعتی به ويژه کشورهای آسيای شرقی و جنوب شرقی رشد های در حال کشور
 از دست آوردهای اين پديده محروم مانده هاکثر کشورهای توسعه نيافت.  شده است

در درون کشورها نيز تاثير جهانی شدن بر روی اقشار اجتماعی نا همسان .  اند
که دارای بيشترين شده است ين دست آورد نصيب اقشار مرفه بيشتر.  بوده است

  .  دسترسی به بازار جهان، سرمايه و تخصص ميباشند
  

در مجموع روند جهانی شدن موجب تشديد نابرابری توزيع درآمد و ثروت در 
با اينهمه، دورنمای کلی جهانی شدن تصويری .  سطح جهانی و کشوری شده است

عيت جهان جم% 82وعا م کشور جهان که مج84طی چهار دهه اخير .  مثبت است
يد ناخالص سرانه بهره برده اند در تولتوجهی را در بر ميگيرند از نرخ رشد قابل 

 مشکل اصلی عمدتا در ساير کشورهای توسعه ).  را مالحظه کنيد1جدول نمودار (
يت دنيا را در بر عجم% 18نيافته به ويژه کشورهای آفريقای جنوبی است که 

  ).  1جدول نمودار (ميگيرند 
  

توزيع دست آوردهای .   کلی در سطح کشوری نيز کما بيش مشابه استتصوير
جهانی نابرابر بوده اما بخش عمده جمعيت  از دست آوردهای چشمگيری بهره 

  .  برده اند
  

زندگی اقتصادی، اجتماعی و  های  در مورد تاثير جهانی شدن بر روی ساير جنبه
، ، محيط زيستفرهنگیاعی و تمجاتغال، فقر، دموکراسی، توسعه شسياسی مانند ا

  – وجود دارد ی مشابهغيره وضعيت وامنيت اجتماعی، ثبات اقتصادی و سياسی
نيز وجود دارد توجهی   مثبت و اميدوار کننده است اما مشکالت قابل تصوير کلی
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که برخورد جدی با آنها مستلزم بازبينی در چگونگی کارکرد روند جهانی شدن 
بتواند تمام مردم امی کامال موفق و پايدار خواهد بود که جهانی  شدن هنگ .ميباشد

فقر، نابرابری و نا امنی اجتماعی را  و جهان را در دستآوردهای خود سهيم کند
 در درجه اول مستلزم افزايش رشد اقتصادی کشورهای امر اين . کاهش دهد

به حاشيه ميباشد که روند جهانی شدن با سرعت فزاينده ای آنها را توسعه نيافته 
   .رانده است

  
مردم جهانی شدن را از طريق تاثير آن بر کار، درآمد و کيفيت زندگی خود تجربه 

، درآمد و سطح زندگی مردم در اقشار رجهانی شدن بر کاتاثيرات متفاوت .  ميکنند
اجتماعی و نقاط مختلف جهان و نابرابری توزيع منافع و هزينه های جهانی شدن 

  . داشتهای بسيار متفاوت از پديده جهانی شدن استعلت اصلی وجود بر
  
 رشد اقتصادی.  1

همانطور که در باال اشاره شد پروسه جهانی سازی بر پايه بهينه کردن پروسه 
و  وری ه توليد و گسترش تقسيم کارجهانی استوار است که موجب افزايش بهر

چنانچه اين روند .  کارايی اقتصاد و در نتيجه حداکثر سازی سطح توليد ميگردد
 نسبت به سطح باشد، يعنی سطح مصرف هيچ فرد يا کشوربازنده مطلقی نداشته 

مصرف قبلی آن کمتر نباشد و يا اينکه کاهش مصرف اين بازندگان کمتراز افزايش 
 پروسه ، توليد باشد و بخشی از افزايش توليد صرف جبران خسارت بازندگان شود

  .          امعه جهانی ميگرددجهانی سازی موجب افزايش رفاه ج
  

 است، اما نرخ  برابر شده5طی چهار دهه اخير توليد ناخالص جهان نزديک به 
 اخير کاهش يافته در سالهای% 2 به 60در دهه % 6رشد ساالنه آن از نزديک 

نيز دارای روند رشد توليد سرانه جهان ).   را مالحظه کنيد3.1نمودار (است 
  برابر شده 2.5 جهان نزديک به ه مورد نظر، توليد سرانهطی دور.  مشابهی است

در سالهای اخير تنزل % 1 به 60در دهه % 3 اما نرخ رشد ساالنه آن از ، است
نه به علت رشد جمعيت است رشد آهسته تر توليد سرا).  3.1نمودار (کرده است 

  .   برابر شده است2که طی مدت مورد نظر 
  
گروه کشورهای  درهم توليد سرانه در پهنه جهان، فزون بر اين، توزيع رشد ا

گروه کشورهای درحال رشد و توسعه نيافته بسيار نابرابر در توسعه يافته و هم 
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ميانگين نرخ رشد توليد برای مثال، در گروه کشورهای در حال رشد .  بوده است
در ، )%5.8ميانگين % (3  باالی کشور16  در 2001-1985دوره  سرانه برای

 را  3.1جدول نمودار (منفی بوده است کشور  23  و در %1 کشور زير14
    ). مالحظه کنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 31

3.1نمودار   
2003-1960 جمعيت و توليد ناخالص سرانه جهان ، و نرخ رشد توليد ناخالصسطح  

 سطح رشد نرخ رشد
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1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

  توليد ناخالص    جمعيت   توليد ناخالص سرانه  

کشورهای 
 %3-%2 %2-%1 %1-%0 %0  > درحال گذار

 بيشتر از
3% 

کشورهای 
  صنعتی

 تعداد کشورها 22 16 12 20 14 23 17

-1.1% 1.8% 2.3% 3.4% 4.2% 7.3% 2.5% 
نرخ رشد توليد 

  *ناخالص

5.3% 4.8% 7.5% 10.3% 5.6% 44.7% 13.8% 
جمعيت % 

2001 

-0.30% 2.60% 2.10% 2.20% 2.00% 1.50% 0.65% 
نرخ رشد 
   *جمعيت

-0.80% -0.80% 0.20% 1.20% 2.20% 5.80% 1.85% 
نرخ رشد توليد 

*ناخالص سرانه   

تجارت جهانی%         

10.0% 4.7% 3.1% 6.6% 3.2% 18.5% 53.9% 1991 

8.9% 3.6% 3.0% 6.7% 2.9% 26.6% 48.4% 2001 

سرمايه گذاری مستقيم خارجی%         

2.7% 2.9% 3.0% 10.2% 2.2% 24.6% 54.4% 1991 

5.8% 4.3% 6.9% 5.8% 2.0% 22.2% 52.9% 2001  

       :*1985- 2001  
2004سازمان ملل، نی سازی عادالنه، مرکز آمار جمعيت آمريکا، جها2003بانک جهانی، شاخصهای توسعه جهان :  منبع  
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 فقر و توزيع درآمد.  2
  طبق آمار بانک . استفقر همچنان مشکل بزرگ قرن بيست و يکم

 دالر در 2از   بليون نفر با کمتر 2.8  بليون جمعيت جهان6از جهانی 
.  امرار معاش ميکنندبليون نفر با کمتر از يک دالر در روز  1.2روز و 
 کودک 100از هر .   سالگی نميرسد5 نوزاد به سن 8  نوزاد100از هر 
.   درسه راه نمی يابند نفر به م14 کودک دختر 100 کودک و از هر 9پسر

تماعی، محروميت از امکانات بهداشت، بی خانمانی، خشونت، نا امنی اج
 برابر باليای طبيعی، جنگهای داخلی  و نداشتن نيروی آسيب پذيری در

تاثير روند در چنين جوی، . سياسی جلوه های ديگر فقر اين مردمان است
 پيآمدهای وده است؟ ه بجهانی شدن برنابرابری توزيع درآمد و ثروت چ
پروسه اقتصاد باالخره، جهانی شدن برای جمعيت فقير جهان کدامند؟ 

جهانی چگونه و از چه طريق بر سطح وکيفيت زندگی مردم جهان از 
 زيع درآمد و ثروت تاثير ميگذارد؟جمله تو

 
، اما همزمان به جود آورده استپروسه جهانی شدن ثروت هنگفتی 

بين کشورها شده در م در درون کشورها و هم موجب تشديد نابرابری ه
 44 درآمد سرانه در کشورهای صنعتی توسعه يافته 1975در سال   .است

قريبا اين فاصله اکنون ت.  برابردرآمد سرانه کشورهای توسعه نيافته بود
 درآمد 60دهه  در  ). را مالحظه کنيد3.2نمودار (دو برابر شده است 
 20 ن برابر درآمد سرانه فقيرتري53 ار دني کشو20سرانه ثروتمندترين 

 عالوه .   برابر افزايش يافته است121اين شکاف اکنون به .  کشور بود
 هزار دالر به 11 کشور فقير از 20بر اين، طی اين مدت درآمد سرانه 

 کشور فقير از 20 در حاليکه درآمد سرانه   هزار دالر افزايش يافته32
کشورهای در مجموع، .  زايش يافته است دالر اف267 دالر به 212

توسعه نيافته به ويژه کشورهای آفريقای جنوبی از دستآوردهای جهانی 
کوهی از مشکالت اين کشورها در زير .   بهره مانده اندیب شدن 

 ،از بيسوادی و انفجار جمعيت گرفته، تا قحطی(اقتصادی و اجتماعی 
 اسير دور )جنگهای داخلی و د فاسیايدز، شرايط اقليمی نامناسب، دولتها

 جهانی شدن و سياستهای سريعاکنون آهنگ .  سل باطل فقر شده اندلتس
ی اايجاد موانع در برابر واردات کااله(تجاری کشورهای توسعه يافته 

ر اين مشکالت افزوده بنيز )  کشاورزی و سوبسيد کردن توليدات داخلی
           .است
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  ن بر نابرابری توزیع درآمد بين کشورها تاثير جهانی شد: 3.2 نمودار

 کشورهای در حال رشد نسبت به) AIC(ی صنعته پيشرفتدرآمد سرانه کشورهای 
  LDC(، 1975-1997(و توسعه نيافته ) IDC(صنعتی 

44
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 مقایسه درآمد سرانه فقيرترین و ثروتمندترین کشورهای جهان

($ آمریکا، قيمت ثابت 1995)
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$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

1960-62 2000-02

فقيرترین 20 کشور ثروتمندترین 20 کشور
  

) IDC(با کشورهای توسعه یافته صنعتی ) LDC(مقایسه درآمد کشورهای توسعه نيافته 
1987-1997  
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فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 34

صنعتی، شکاف درآمد نسبت به رشد درحال  درمورد کشورهای
نمودار  ( برابر ثابت مانده است21کما بيش در حد کشورهای توسعه يافته 

 در مقايسه با کشورهای درشدر واقع کشورهای صنعتی درحال   .)3.2
 دصنعتی توسعه يافته از نرخ رشد اقتصادی باالتری برخوردار بوده ان

اما به علت رشد سريع جمعيت بخش قابل ) 2.6% در مقايسه با 4.4(%
 صرف تامين نيازهای جمعيت جديد  اين کشورهاازافزايش توليدتوجهی 

 کشورهای درحال 1997-1975در فاصله .  شده است تا افزايش درآمد
 افزايش دهند 50% موفق شدند تا درآمد سرانه خود را بالغ بر رشد

 کاهش 15%ن فاصله درآمد کشورهای توسعه نيافته درحاليکه درهمي
 که موفق ی دستآورد کشورهايرشددر گروه کشورهای در حال .  يافت

شده اند خود را با روند جهانی سازی تطبيق دهند، مانند کشورهای آسيای 
برای مثال چين .  جنوب شرقی، چين و هند بسيار چشمگير بوده است

آمد سرانه خود و کشورهای توسعه يافته موفق شده است تا فاصله بين در
کاهش ) 1997در سال ( برابر 34به ) 1975در سال ( برابر 116را از 
ميانگين نرخ رشد اقتصادی در کشورهای آسيای . )3.3نمودار (دهد

  .در سال بوده است% 9شرقی بالغ بر 
  

   3.3نمودار 
مقایسه نرخ رشد کشورهای توسعه یافته (AIC) با 

(IDC) کشورهای در حال رشد

2.8% 2.6%
4.4%

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%

World economy AICs IDCs

  
کاهش فاصله درآمد چين و هندوستان از کشورهای توسعه یافته
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  2001آمار بانک جهانی، سال 
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 مصرفکه (د جمعيت زير خط فقر جهان  تعدا2000 تا 1990بين 
 بليون نفر در 1.237از ) استيا کمتر  دالر در روز يکروزانه آنها 

در اين ميان .   کاهش يافت2000 بليون نفر در سال 1.1 به 1990
عيت زير خط فقر خود موفق شده اند جمو جنوبی  شرقی یکشورهای آسيا

 مليون نفر 157 اين تعداد  که از ميليون نفر کاهش دهند244را به ميزان 
اما در همين فاصله جمعيت زير خط فقر در .  آن متعلق به چين است

آفريقا، اروپای شرقی، آسيای مرکزی، آمريکای التين، کارائيب، 
 مليون نفر افزايش يافته است 106خاورميانه و آفريقای شمالی به ميزان 

ست اين افزايش در آفريقای جنوبی صورت گرفته ا% 77که 
  ).  3.4نمودار(
  

ر کل توليد  پايين جمعيت جهان د20%طبق آمار بانک جهانی سهم 
 توليد 85% است درحاليکه متجاوزاز 1%ها نزديک به تنص آن ناخال

اکنون عقب .  دتوليد ميشو باالی جمعيت 20 %توسطناخالص جهان 
بديل شده است که ماندگی کشورهای توسعه نيافته به يک مشکل گلوبال ت

حل اين مشکل از توان .  اد جهانی را تهديد ميکنددامه آن ثبات اقتصا
کشورهای توسعه نيافته خارج شده، مستلزم راه حلی گلوبال است که 
محورهای عمده آن بخشودگی قرضهای خارجی اين کشورها و رعايت 

از سوی .  منافع اين کشورها در رفع موانع تجارت خارجی جهان ميباشد
تيدن در حفره سياه عقب ماندگی آن دسته از کشورهای ديگر خطر فروغل

در حال توسعه را که نتوانند راه مناسب خود را برای پيوستن به اقتصاد 
  .    جهانی بيابند تهديد ميکند

  
همراه درآمد ديد نا برابری با تش روند جهانی شدن درون کشورها نيزدر  

 نشان 90 و60ه  کشور بين ده73بررسی توزيع درآمد در . استبوده 
) کل جمعيت% 59با ( کشور 48ع درآمد در ميدهد که نابرابری توزي

و  کما بيش ثابت مانده ) جمعيت% 36با ( کشور 16تشديد شده است، در 
 3.5نمودار جدول (کاهش يافته است ) جمعيت% 5با ( کشور 9در تنها 

رفته به  تشديد نابرابری توزيع درآمد در کشورهای پيش). را مالحظه کنيد
بررسی های موجود نشان ميدهد که برای مثال، .  ويژه قابل توجه است

در باالی جمعيت در کل درآمد % 1 سهم 2000 تا 1975در فاصله 
 برابر شده 1.7 برابر و در کشورهای بريتانيا و کانادا 2 آمريکاکشور 
% 8و در بريتانيا و کانادا از نزديک % 17به %  8 در آمريکا از -است 
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).   را مالحظه کنيد3.5نمودار (است افزايش يافته % 13به نزديک 
شکاف درآمد بين کارگرانی که باالترين حقوق طی دهه گذشته همچنين، 

را دريافت ميکنند با کارگرانی که پايين ترين حقوق را دريافت ميکنند در 
اين افزايش در .  افزايش يافته است صنعتی هاکثر کشورهای توسعه يافت

و در کشورهايی مانند % 35ورهای آمريکا و بريتانيا متجاوز از کش
و در کشورهای % 15تا % 7ايتاليا بين  ايرلند و دا، استراليا،اکان

   .)3.5نمودار ( در صد  بوده است 5ا  ت 3اسکانديناوی  بين 
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تاثير جهانی شدن بر فقر : 3.4نمودار  

توزیع جمعيت زیر خط فقر( مصرف یک دالر در روز) در سال 2000، ميليون نفر
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  2001آمار بانک جهانی، سال 
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  تاثير جهانی شدن بر نابرابری توزیع درآمد در درون کشورها: 3.5 نمودار
نسبت درآمد 10%  کارگرانی که دارای بيشترین دستمزد ميباشند به 

%10 کارگرانی که دارای کمترین دستمزدند
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  شماره های مختلفOECDدورنمای اشتغال، :  منبع

سهم 1%  باالی جمعيت در کل درآمد در کشورهای اروپا، 2000-1975
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Source: B.A. Atkinson, Income Inequality in OECD Countries, Oxford 2003 

 کشور بين 73روند توزیع درآمد در  تعداد کشورها
90 و 60دهه  توسعه  کل 

 يافته
در حال 
 رشد

در حال 
 گذار

 %
 جمعيت

افته نابرابری توزيع درآمد افزايش ي  48 21 15 12 59%  
%36 3 12 1 16 شدت نابرابری توزيع درآمد ثابت مانده  

%5 2 7 - 9 شدت نابرابری درآمد کاهش يافته  

A. Cornia & S. Kiiski, Trends in Income Distribution in the Post war II, Helsinki 2001 
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 اشتغال.  3
عه اقتصادی و اشتغال تاثير آزاد سازی تجارت و جهانی شدن بر توس

تاثيری است مشروط، به اين معنی که به مجموعه ای از عوامل از جمله 
ساختار و سياستهای اقتصادی، نظير اينکه کشور در چه نوع کاال و 

برای مثال، مطالعات .  صنعتی دارای برتری نسبی است وابسته ميباشد
ی رشد در کشورهای آسيای شرقسازمان جهانی کار نشان ميدهد که 

تجارت آزاد موجب افزايش سطح اشتغال و دستمزدها در بخش صنايع 
 مانند برزيل و ،در حاليکه در کشورهای آمريکای التين.  شده است
 رشد تجارت آزاد با افزايش اشتغال در بخش صنايع همراه ،مکزيک
موجب کاهش سطح دستمزد کارگران غير ماهر شده و شکاف نبوده،  

    .  4تشديد کرده استن ماهر و غير ماهر را ارگرادرآمدی بين ک
  

در مجموع، سرمايه گذاری مستقيم خارجی دارای تاثيری مثبت بر رشد 
 5اما اين تاثير مثبت به خاطر شدت سرمايه بری.  اقتصادی است

تکنولوژی جديد و از ميدان خارج شدن شرکتهای بومی که قادر به رقابت 
تماما به افزايش اشتغال تبديل نميباشند  فراملیبا شرکتهای بين المللی و 

تاثير مثبت سرمايه گذاری مستقيم خارجی تنها به از سوی ديگر، .  نميشود
 از ، بلکهبخشی که در آن سرمايه گذاری انجام گرفته محدود نميشود

طريق انتقال تکنولوژی، افزايش بهره وری کار و سرمايه و افزايش 
ميزان و سرعت اين انتقال به .  ميگردد نيز منتقل درآمد به ساير بخشها

مربوطه  ساختار و سياستهای اقتصادی کشور هعوامل متعددی از جمل
  و شدت اين انتقال آثار شديد استدر کشورهايی که ميزان.  بستگی دارد

 تاثير سرمايه گذاری خارجی بر روی اشتغال و ) نظير ايرلند و سنگاپور(
تجربه کشورهايی که در .  ر ميباشدرشد اقتصادی غالبا مثبت و چشمگي

جلب سرمايه گذاری خارجی و تبديل آن به رشد اقتصادی و افزايش 
اشتغال موفق بوده اند نشان ميدهد که رمز موفقيت در وجود شرکتهای 

توسعه بتوانند تکنولوژی جديد را جذب و به بومی پويايی است که 
تهای اقتصادی و مجموعه گسترده ای از سياس.  اقتصادی تبديل کنند

                                                 
  : مراجعه کنيد به      4

Ajit Ghose, Jobs and Incomes in a Globalizing World, Geneva, ILO 
2003       
5   Capital intensity 
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سياسی، از جمله سرمايه گذاری بر روی آموزش نيروی کار و 
    .  اقتصادی و اجتماعی در ايجاد اين ظرفيت موثر ميباشندیزيرساختها

  
طی  جهاندر ميزان بيکاری آشکار  محاسبات سازمان جهانی کار،طبق 

ن اي.   مليون نفر است188اکنون نزديک به دهه گذشته افزايش يافته  و
 ی التينآمريکا آفريقای جنوبی و فزايش عمدتا به دليل افزايش بيکاری درا

  است، کما بيش ثابت ماندهنرخ بيکاری در آمريکا و اتحاديه اروپا . ميباشد
، آمريکای التين وآسيای شرقی و جنوب فريقای جنوبیآدر  هدر صورتيک

 منطقه دو  ). را مالحظه کنيد3.6دار ونم(شرقی افزايش يافته است 
وآفريقای جنوبی دارای باالترين نرخ ) شامل آفريقای شمالی(خاورميانه 

که متجاوز از دو برابر نرخ %) 14و % 18به ترتيب (بيکاری ميباشند 
به استثنای آمريکای التين که نرخ بيکاری آن  (بيکاری سايرمناطق است

عه  تغييرات نرخ بيکاری در ميان کشورهای توس .)است% 10نزديک به 
در ژاپن نرخ بيکاری طی دهه گذشته .  يافته نيز ناهمسان بوده است

متجاوز از دو برابر شده است در صورتيکه در بريتانيا و بيشتر 
  .   کشورهای کوچک اتحاديه اروپا کاهش يافته است

  
افزايش نرخ بيکاری در کشورهای آمريکای التين و آسيای شرقی و  

برای .   است90ن مالی نيمه دوم دهه بحراجنوب شرقی عمدتا به دليل 
% 11به % 5 نرخ بيکاری از 1998مثال در شيلی به دنبال بحران مالی 

نرخ مانند کره، تايلند و مکزيک در برخی از اين کشورها .  افزايش يافت
 سطح پيش از بحران بيکاری پس از پشت سر گذاشتن بحران با سرعت به

مانند شيلی، برزيل و فليپين ورها مورد ساير کشاما در .  بازگشته است
  . آهسته بوده استتعديل اقتصادی بسيار 
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  تاثير جهانی شدن بر اشتغال : 3.6نمودار 

روند نرخ بيکاری آشکار در مناطق مختلف جهان،  2000-1990 (% )
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 د بخش غير رسمی اقتصاد گرديدهروند جهانی سازی همچنين موجب رش
محاسبه ميزان اشتغال در بخش غير رسمی به علت نبود آمار  . است

رشد اين بخش غالبا با افزايش تعداد کارگرانی که برای .  ميباشددشوار 
لذا، نسبت تعداد اين کارگران به کل .  خود کار ميکنند همراه بوده است

حجم بخش غير رسمی اقتصاد تعداد شاغلين شاخصی برای اندازه گيری 
در دهه % 26هان از جاين شاخص برای بخش کشاورزی .  بدست ميدهد

 افزايش يافت که عمدتا به دليل رشد بخش غير 90در دهه % 32 به 80
 را 3.1جدول (رسمی در کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته ميباشد 

رای طی دوره مورد نظر، ميانگين اين شاخص ب).  مالحظه کنيد
اما در اکثر .  کاهش يافت% 12به % 13کشورهای توسعه يافته از 

کشورهای در حال رشد، به استثنای منطقه آسيای جنوب شرقی افزايش 
 به 80در دهه % 29برای مثال، در آمريکای التين اين نسبت از .  يافت
  . افزايش يافت90در دهه % 44

  
  
  

  رزی رشد اشتغال آزاد در بخش غير کشاو:   1جدول

  )کل اشتغال غير کشاورزی(% 
  1980-1989  1990-2000  

  %32  %26  جهان
  %12  %13  مناطق توسعه يافته

  %48  %44  آفريقا
  %44  %29  آمريکای التين

  %32  %26  آسيا
  2002زنان و مردان در بخش غير رسمی اقتصاد، سازمان جهانی کار :  منبع
  
  

ال و درآمد برای بخش صنايع کوچک و متوسط منشا اصلی توليد اشتغ
لذا، بررسی . عمده جمعيت کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته ميباشند

تاثير روند جهانی شدن بر روی صنايع کوچک و متوسط از اهميت ويژه 
  .   ای برخوردار است
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حل .   در صد است50در کشورهای توسعه نيافته نرخ بيکاری بالغ بر 
برای انجام اين .  يليون مشاغل جديد ميباشداين مشکل مستلزم توليد دهها م

.  دمتکی بوکار احتماال نميتوان تنها به استراتژی افزايش صادرات 
ارزش کل صادرات اين کشورها کمتر از يک درصد کل صادرات جهان 

يا مناطق پروسه کردن و ارتقا (مناطق تجارت آزاد فزون بر اين، ا.  است
صلی جلب سرمايه گذاری خارجی که يکی از مکانيزمهای ا) صادرات

به عبارت .  نيروی شاغل را شامل ميشوند% 2است، بطور متوسط تنها 
ديگر صنايع صادراتی هنوز دارای نقشی نسبتا حاشيه ای در تامين 
اشتغال ميباشند و نقش تعيين کننده همچنان بر عهده بخش کشاورزی و 

 بخش برای مثال، در هندوستان.  صنايع کوچک و متوسط است
نيروی % 90کل توليدات کشاورزی  و % 60کشاورزی کوچک مسئول 

 بليون نفر برای 2.6در سطح جهانی . شاغل در بخش کشاورزی است
تامين زندگی به بخش کشاورزی وابسته اند که بخش عمده آنرا کشاورزان 

در چنين شرايطی، .  و کارگران کشاورزی تشکيل ميدهندپا خرده 
  . جهانی شدن بر صنايع کوچک نگران کننده استتاثيرات منفی روند 

  
ند، ميباشگرچه برخی از تاثيرات جهانی شدن بر بازار کار نگران کننده 

برای مثال، در .  اما اين روند دارای تاثيرات مثبت چشمگيری نيز ميباشد
 برای اشتغال و یبرخی از کشورها زنان توانسته اند فرصتهای  بيشتر

ی بزرگ فراملی همچنين، سياست شرکتها.  ندافزايش درآمد کسب کن
به شرکتهای   6برای دادن سفارش انجام برخی از فعاليتهای پروسه توليد

 و توسعه نيافته، برای اين کشورها کشورهای در حال رشد   درکوچک
  .    فراهم آورده است تا به  اقتصاد جهانی به پيوندندمناسبی فرصت 

  
يه و برهم زدن تعادل بين سرما.  4

 نيروی کار
شته روند جهانی شدن موجب تقويت سرمايه و تضعيف نسبی نيروی کار گ

که سرمايه در مقايسه با نيروی کار از يکی از علل اين امر آنست .   است
به عبارت ديگر . ميباشدرخوردار  بعرضه کمتر و تحرک بيشتری 

هرزمان رقابت بين المللی برای جلب سرمايه بسيار شديد است و سرمايه 

                                                 
6      Out sourcing and sub-contracting. 
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که در يک بازار با شرايط نامناسبی مواجه شود ميتواند با صرف هزينه 
 کند، حال آنکه نيروی کار از منتقلنسبتا کمی خود را به يک بازار ديگر 

فزون بر اين، رقابت شديد بين المللی .  شرايط مشابهی برخوردار نميباشد
ايط مطلوبتر برای جلب سرمايه موجب شده است تا دولتها جهت ايجاد شر

برای جلب سرمايه اقدام به تضعيف و در هم شکستن اتحاديه های 
از سوی ديگر تکنولوژی جديد و افول سيستم توليد فورد .  کارگری بکنند

در مجموع، در سطح ملی .  موجب تضعيف بيشتر نيروی کار شده است
همزمان همکاری .   استهتقدرت و نفوذ اتحاديه های کارگری کاهش ياف

و شواهد است ايش افز رو به ی بين المللی بين اتحاديه های کارگری ها
  .  ز بين المللی شدن جنبش کارگری ميباشدموجود حاکی ا

  
 ظرفيت مالياتیکاهش .  5

و ظرفيت روند جهانی سازی موجب کاهش نرخ ماليات بر سرمايه گشته 
ار ماليات پذيری عوامل توليد را به سود سرمايه و به زيان نيروی ک

نيروی کار نيز تعادل ماليات پذيری به نفع ن درودر  . کاهش داده است
اقشار پردرآمد و تخصصهای باال که از قدرت تحرک بيشتری در بازار 

   .   جهانی برخوردار ميباشند تغيير کرده است
  

 کشور ثروتمند جهان ميانگين نرخ ماليات بر سود شرکتها از 30در 
  تنزل کرده است2003در سال % 30.8 به 1996در سال % 37.6

  علت عمده اين امر رقابت دولتها برای .) را مالحظه کنيد3.7نمودار (
ماليات بر درآمد اقشار پر درآمد نيز .  جلب سرمايه گذاری خارجی ميباشد

 1998 و 1986برای مثال بين .  از روند مشابهی برخوردار بوده است
به ميزان باال در اکثر کشورها نرخ ماليات بر درآمد برای درآمدهای 

  . 7چشمگيری کاهش يافت
 

البته کاهش نرخ ماليات الزاما به معنای کاهش سطح درآمد مالياتی دولت 
چنانچه افزايش فعاليت اقتصادی و درآمد شرکتها و افراد بيشتر از . نيست

اما . کاهش نرخ ماليات باشد درآمد مالياتی دولت عمال افزايش خواهد يافت
   . ميشود پديده غالبا موجب تشديد نابرابری توزيع درآمد و ثروت اين

                                                 
7   Raymond Torres, Towards a Socially Sustainable World 

Economy, Geneva, ILO 2003 
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  3.7نمودار 

ميانگين نرخ ماليات بر شرکتها در اتحادیه اروپا (EU) و سازمان 
(OECD) همکاریهای اقتصادی و توسعه

30.0%
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38.0%

40.0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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OECD

KPMG2003 نرخ ماليات بر شرکتها،    ارزيابی  
  
  
 تاثير بر پروسه توليد.  7

طی نيمه دوم قرن بيستم ارزش صادرات همانطور که در باال اشاره شد، 
 6د جهان تنها برابر شد در حاليکه طی همين دوره کل تولي 60جهان 

به اين ترتيب بخش عمده رشد تجارت خارجی را .  برابر افزايش يافت
به عبارت ديگر مقدار کاال و خدماتی .  نميتوان به افزايش توليد نسبت داد

 10که در ازا هر واحد  توليد در عرصه اقتصاد جهانی مبادله ميشود 
 توليد نيز منعکس اين تغيير پروسه توليد در سازماندهی.  برابر شده است

به اين معنی که نظام توليدی بطور فزاينده ای جهانی شده  وحجم . است
بيشتری از مواد خام، مواد اوليه و قطعات در عرصه جهانی مبادله 

در روند توليد بطور فزاينده ای  تجارت جهانی به عبارت ديگر، .  ميشوند
به همين ترتيب .   )کاالهای تمام شده(ی يصورت ميگيرد تا در مرحله نها

سهم مبادالت بين شرکتی در کل تجارت جهانی از يک پنجم در سال 
همزمان ادغام عمودی و .  افزايش يافت1990 به يک سوم در سال 1970

مواد الزمه . تمرکز توليد در دست شرکتهای بزرگ نيز افزايش يافته است
بين شرکتهای اين مواد اما ، شودتوليد از کشورهای بيشتری گرد آورده مي

در بسياری موارد توليد توسط  مجموعه .  گرددکمتری دست به دست مي
ای از شرکتهای وابسته انجام  ميگيرد و کيفيت و مشخصات فنی محصول 
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اين .  نهايی تعيين ميگردد و لذا تکنولوژی توليد توسط شرکت خريدار
 را نيز رود که مراحل توزيع و بازاريابیمي آنقدر پيشگاه ادغام عمودی 

  .شودميشامل 
  

جهانی شدن نه تنها موجب تغيير پروسه توليد شده، بلکه نوع کاالهايی را 
تجارت جهانی در زمينه .   که مبادله ميشوند نيز متحول کرده است

جهانی شدن موجب شده .  خدمات با سرعت فزاينده ای در حال رشد است
 خدمات به از محصوالت صنعتی به بخشتا محور تجارت جهانی است 

ويژه صنايع وابسته به اطالعات و دانش، و از توليد کارخانه ای به 
 کردن تقسيم که مشخصه آنها  گرددمنتقلالگوهای انعطاف پذير کار 

.   استپروسه توليد و واگذاری و سفارش اجزا آن به زير شرکتهای وابسته
ی به اين ترتيب جهانی شدن در پروسه توليد موجب پيدايش سيستم ها

پيچيده تر و افزايش وابستگی بين شرکتها، نهادها و اقتصادهای ملی شده 
اين پيچيدگی به نوبه خود موجب شده است تا نوسانات اقتصادی . است

بی شک تحوالت .  سريعتر، شديدتر و غير قابل پيش بينی تر گردند
  و شيوه ينه تکنولوژی اطالعات و ارتباطاتفنآوری ، به ويژه در زم

ين مديريت نقشی تعيين کننده در پيدايش سازماندهی جديد توليد و های نو
    . افزايش پيچيدگی آن به عهده داشته اند

  
تئوری ارتدوکس تجارت بين الملل بر پايه مفهوم برتری نسبی در عرصه 

طبق اين نظريه کشورها ميبايست به توليد .   استکاالی نهايی استوار
به لحاظ دسترسی به منابع طبيعی و عوامل کاالهايی بپردازند که در آنها 

اما در عصر جهانی شدن مفهوم .  ی ميباشندی نسبتوليد دارای برتر
 شده منتقل کاالی نهايی به درون پروسه توليد حيطه برتری نسبی از 

به اين ترتيب کشوری که در پروسه توليد دارای برتری نسبی در .  است
 بخش از پروسه توليد را به عهده فنآوری و مديريت ميباشد ميبايست آن

بر عکس کشوری که دارای . بگيرد که مستلزم فنآوری و مديريت ميباشد
نيروی غير ماهر ارزان است ميبايست آن بخش از پروسه توليد را به 

  .  عهده بگيرد که نيازمند نيروی کار ارزان است
  
 از فزون بر اين، در عصر جهانی شدن رقابت بر مبنای برتری نسبیا

به اين .   گرديده استمنتقلرقابت بين کشورها به رقابت بين شرکتها 
 مختلف تقسيم شده و یترتيب پروسه توليد در درون يک شرکت به بخشها
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يا منطقه هر بخش به مکان و کشوری منتقل ميگردد که در آن کشور 
  .  دارای برتری نسبی استمزبور

   
 فن ساالراقتصاد پيدايش .  8

 8ماهيت تقسيم کار و الگوی توزيع برتريهای نسبیوری تحوالت فنآ
به مهمترين عامل توليد و را  دانش آنچنانکه   ،جهانی را دگرگون نموده

اکنون صنايع متکی بر دانش و .  منشا برتری نسبی تبديل کرده است
موفقيت در توسعه ارای سريعترين نرخ رشد ميباشند و تکنولوژی جديد د

که کشورها بتوانند وارد اين بازار بشوند و در است اقتصادی مستلزم آن 
اين به نوبه خود مستلزم سرمايه گذاری سنگين بر .  آن به رقابت بپردازند

   . کسب فنآوری استروی آموزش نيروی انسانی و 
  
 حق مالکيت فکری.  9

اکنون اطالعات يک کاالی کليدی است و اقتصاد وابسته به دانش و 
.  ن کننده و موتور رشد اقتصاد جهانی تبديل شده استفنآوری به بخش تعيي

اين تحول عالوه بر رشد فنآوری مستلزم ايجاد سيستم و تدوين قوانينی 
.  بوده است که بتواند حق مالکيت فعاليتهای فکری را  تثبيت و تضمين کند

به اين ترتيب رشد اقتصاد جهانی همزمان با آزاد سازی تجارت و رفع 
با افزايش ) سرمايه و نيروی کار(اد کاال وعوامل توليد موانع حرکت آز

    . کنترل و تنظيم حرکت دانش و فنآوری همراه بوده است
  

 به اين معنی که به محض آنکه توليد شد، .  يک کاالی عمومی استدانش
ديگرانی که برای توليد آن متحمل هزينه ای نشده اند ميتوانند با صرف 

اين امر .  ه  و از مزايای آن بهره مند شوندهزينه اندک آنرا کسب کرد
موجب ميشود توليد دانش خارج از حيطه کارکرد متداول بازار قرار 
گيرد، زيرا سرمايه گذار نخواهد توانست مانع از تقسيم بازده سرمايه 

 قوانين مربوط به حق مالکيت فکری،  دانش و فنآوری.  گذاری خود گردد
به کاالی خصوصی تبديل کرده، ) public good (را از کاالی عمومی

اين امر با تامين بازده سرمايه .  دنتوليد آنرا وارد عرصه بازار ميکن
  .  گذاری بر روی دانش موجب توسعه دانش و فنآوری ميگردد

                                                 
8   Comparative Advantage 
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 با ايجاد ،از تعادل خارج گردداين پروسه، چنانچه از سوی ديگر، 

 حقوقی در برابر  انحصاری، کاهش رقابت و ايجاد موانعهایساختار
حرکت آزاد دانش موجب کند شدن آهنگ توسعه دانش و فنآوری خواهد 

 اين امر به ماهيت و کارآيی سيستمی که برای کنترل و تنظيم دفراين.  شد
اين نگرانی وجود .  حق مالکيت فکری تدوين ميشود بستگی خواهد داشت

ی توسعه  موجود موجب تعميق شکاف دانش بين کشورهاقوانيندارد که 
به ويژه آنکه کشورهای توسعه نيافته فاقد .  يافته  و توسعه نيافته گردد

توان اقتصادی و سياسی و مهارتهای الزم ميباشند تا بتوانند منافع خود را 
  .      گيری  نظام حقوقی جديد تامين کنند در شکل

  
 تم مالی سبی ثباتی سي.  10

زار ش بخش خصوصی در بابه لحاظ نظری، اقتصاد آزاد و افزايش نق
.  ص بهتر منابع مالی جهان خواهد شدمالی موجب بهبود کارايی و تخصي
غير رقابتی ميباشند بسيار ح ملی، غالبا واما بازارهای مالی، حتی در سط

و از مشکالت متعددی نظير اطالعات ناقص و توزيع نابرابر اطالعات 
 در آن وام دهندگان اين مشکالت در سطح بازار جهانی که. رنج ميبرند

 ناقص از بازارهای محلی ميباشند و سيستم ارزيابی و یدارای اطالعات
نظارت موثری برای ارزيابی و کنترل ريسک وجود ندارد صد چندان 

در نتيجه بازار مالی جهانی مستعد بروز بحرانهای دوره ای است .  ميباشد
های در حال که ميتواند دستآوردهای اقتصادی کشورها به ويژه کشور

از سوی ديگر، اکثر کشورهای .   رشد را در فرصتی کوتاه بر باد بدهد
درحال رشد و توسعه نيافته از نظام مالی جهانی بيرون مانده اند و قادر به 

  .  بهره برداری از گردش سرمايه آن نميباشند
  

نظر مالی اقتصاد توافق ارزی و اصالح و آزاد سازی بخش  در زمينه
ظه ای وجود دارد که اوال در شرايط کنونی احتمال بحران زايی قابل مالح

بيش از اندازه برای کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته اين سياست 
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بی ثباتی و  ، دوما.  باال ميباشد

  .غالبا بسيار شديد و پر هزينه ميباشند) در صورت وقوع(اين سياست 
کمتر از بر روی رشد اقتصادی اين رفرم تاثيرات مثبت در عمل  ،سوما

برای بسياری لذا، در شرايط موجود .  پيش بينی های تئوريک بوده است
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اصالحات انجام  و توسعه نيافته زيان احتمالی  از کشورهای در حال رشد
    .ميباشدبيشتر از منافع محتمل آن آزادسازی بخش مالی در زمينه راديکال 

ساختاری نظام مالی جهانی وجود و نا به هنجاری های  از مشکالت يکی
در سيستم موجود جريانهای پر قدرت سودا گری کوتاه مدت و چيرگی 

 بخش هایدرکشور درحال رشد يک اين جريانها به محض آنکه . است
خود را به روی بازار آزاد جهان ميگشايد، در جستجوی مالی اقتصاد 

دچار  مدت به اين بازارها حمله ميبرند و آنها را سودهای سوداگری کوتاه
 بعالوه، خطر بروز بحرانهای .يکنندماقتصادی بحرانهای عميق 

سوداگری کشورهای در حال رشد را مجبور ميکند که ذخاير ارزی خود 
  .         را بيش از حد مطلوب افزايش دهند

  
امطلوب   برخی از موارد رفرم سيستم مالی عمال موجب تخصيص نرد

اطالعات ناقص سرمايه گذاران .  منابع و افزايش قيمت سرمايه شده است
خارجی از شرايط محلی بازار گاه سبب ميشود که بر روی پروژه های 

ا به شکست، اتالف منابع بغير اقتصادی سرمايه گذاری کنند که غال
  .  اقتصادی و افزايش قيمت يا هزينه سرمايه گذاری ميانجامد

  
بازار ارز آزادی عمل دولت را دراستفاده از کامل آزادسازی همچنين، 

.  سياستهای اقتصاد کالن برای مقابله با رکود اقتصادی محدود  ميکند
 دولت قدرت تعيين قيمت ارز را به بازار آزاد واگذار آزادزيرا در سيستم 

قيمت ارز به معنی واگذاری   کردن فيکس آزاد سيستم بازاردر .  ميکند
کنترل نرخ بهره مستلزم يباشد، به عکس کنترل نرخ بهره مقدرت 

  . واگذاری قدرت کنترل قيمت ارز است
  

 آسيا و اروپای شرقی به ويژه کشورهای جنوب شرقی یتجربه کشورها
و روسيه نشان ميدهد که مشکالت باال هنگامی شديد وغير قابل آسيا 
سرعتی بيش  که کشور در حال رشد بطور زود رس و با يگرددرل متکن

. از حد الزم اقدام به آزاد سازی بازارهای ارز و سرمايه خود بکند
سياست آزادسازی و اصالح بازارهای مالی هنگامی موفق خواهد بود که 

در صورت اتخاذ .  ابتدا نهادهای حقوقی و مالی الزمه ايجاد شده باشند
و منافع بوده رل تسياست درست و به هنگام مشکالت فوق قابل کن

   .بازارهای ارز و سرمايه قابل مالحظه ميباشدآزادسازی  
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 دموکراسی.  11
در زمينه گسترش دموکراسی تاثير روند جهانی شدن بر ساختار و 

گردش سريع اطالعات نظارت .  مديريت سياسی جهان دوگانه بوده است
افکارعمومی بر روندهای سياسی را تقويت کرده،  موجب تحکيم و 

همچنين، گسترش مناسبات مدرن .   دموکراسی گرديدهگسترش پايه های
به  کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته نيز موجب گسترش و تقويت 

از سوی ديگر، پيدايش و .  پايه های دموکراسی در پهنه جهان گشته است
 پر قدرت و نبود ساختارهای سياسی فراملیرشد شرکتها و نهادهای 
تضمين کند را  از نظارت دموکراتيک جامعه مناسب که بتواند پيروی آنها

کسری "توازن نيرو را به زيان دموکراسی برهم زده، موجب پيدايش 
  .  گرديده است" دموکراسی

  
" کسری دموکراسی"در رابطه با کشورهای درحال رشد  و توسعه نيافته 

زيرا در بسياری از موارد قدرت اقتصادی اين .  به ويژه بسيار شديد است
همچنين .   ميباشدفراملیا  بسيار کمتر از قدرت شرکت های کشوره

کشورهای درحال رشد و توسعه نيافته  فاقد نمايندگی موثر در نهادها و 
سازمان های بين المللی مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی 
ميباشند که نقشی تعيين کننده در توسعه اقتصادی و سياسی کشورهای در 

گسترش پيوسته جهانی شدن مستلزم .  وسعه نيافته ايفا ميکنندحال رشد و ت
تصحيح اين کاستی ها و ايجاد ساختارهای دموکراتيک است تا بتواند 

در غير .  توسعه پايدار و عادالنه روند جهانی شدن را تامين کند
د که شاينصورت، روند جهانی شدن با بحرانهای جدی روبرو خواهد 

  .   معه جهانی را تهديد کندميتواند ثبات و صلح جا
  

رشد سريع و گسترده فنآوری ارتباطات موجب افزايش آگاهی مردم از 
رديده که به گ  ديگر کشورهاشرايط جهان به ويژه شرايط زندگی مردم

نوبه خود موجب افزايش درخواستها و کاهش بردباری سياسی آنها و در 
  .  نتيجه رشد دموکراسی شده است

  
 تهای ملیتضعيف دول.  12

بی شک روند جهانی شدن موجب کاهش اهميت مرزهای جغرافيايی، 
رشدن حيطه اختيارات و قدرت دولتهای ملی محدود تسياسی و فرهنگی و 
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روند جهانی شدن موجب کاهش فضای  در زمينه اقتصادی، . شده است
در زمينه امور اقتصادی شده است،  به اين معنی که  گذاری  استيس

 سياستهای اقتصادی خود  از آزادی عمل کمتری در انتخاباکنون دولتها
 .  برخوردار ميباشند

 
-پايان جغرافيا، فروپاشی دولت در يک الگوی نظری اين روند ميتواند به 

 از تقسيمات جغرافيايی، سياسی و فرهنگی غملتها و پيدايش جهانی فار
اما .  دمنجر گردد که سرنوشت آن توسط نيروهای گلوبال رقم زده ميشو

شکل گيری  و رشد همانطور که در فصلهای بعدی نشان داده خواهد شد 
هويت و چهره جغرافيايی، سياسی و فرهنگی دارای يک جهان گلوبال 

تعيين سير ارای نقشی موثر در دولتهای ملی دبعالوه، .  بسيار قوی است
درک اين مطلب برای .  تکاملی و سرنوشت نهايی جهان گلوبال ميباشند

ديريت مطلوب جهانی شدن، به ويژه برای کشورهای درحال رشد دارای م
  .  اهميت کليدی است

  
  پيدايش مشکالت گلوبال.  13

روند جهانی شدن سبب شده است تا بسياری ازمشکالت اقتصادی، 
 یاجتماعی، فرهنگی و سياسی از مرزهای ملی فراتر رفته و به مشکالت

، global warmingمحيط زيست، مشکل آلودگی .  گلوبال تبديل شوند
، رشد سريع و گسترده فعاليتهای غير قانونی فرامزی، ايدز، تروريسم

پيدايش و رشد گسترده باندهای بين المللی قاچاق، فحشا و ساير فعاليتهای 
همان عواملی که . چند نمونه از مشکالت گلوبال ميباشندغير قانونی 

ملی شده اند همچنين موجب موجب رشد و گسترش فعاليتهای قانونی فرا
 رشد و گسترش فعاليتهای غير قانونی و پيدايش مشکالت گلوبال نيز 

  .  گشته اند
  

اين امر .   ميباشدفراملیمستلزم راه حل و مديريت حل مشکالت جهانی 
موجب رشد بيسابقه همکاريهای بين دولتی، افزايش ظرفيت سازمانهای 

 و نقش سازمان های جهانی و بين المللی موجود، بازبينی درعملکرد
 جديد، به ويژه سازمانهای غيرانتفاعی غير فراملیپيدايش سازمانهای 

نظام مديريت جهانی نوعی   در واقع . شده استفراملی) NGO(دولتی 
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گيری است و بدين لحاظ جهان يک مرحله گذار  شکلو در حال پيدايش 
  .را  سير ميکند
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   فصل چهارم

 ياسیهويت جغرافيايی و س
  

 پروسه ای بدون ، های متداولنگرشفرايند جهانی سازی عليرغم 
برعکس، اين فرايند .  جغرافيايی، فرهنگی و سياسی نيستمختصات 

دارای چهره  و مشخصه جغرافيايی مشهودی است که دائم در حال تغيير 
همچنين اين پروسه از بستر فرهنگی و سياسی مشخصی .  ميباشد

سياسی است و سير  - ژنتيک اين بستر فرهنگیبرخاسته، حامل کدهای
اور تنريشه های عميق و   .تکاملی خود را در اين بسترطی ميکند

زمين سياسی و فرهنگی کشوری است که از آن  در فراملیشرکتهای 
مرکز فرماندهی و مراکز حساس اين شرکتها، مانند مراکز .   برخاسته اند

خشی از ر مادر قرارداشته و بتحقيق و توسعه تکنولوژی غالبا در کشو
   . قدرت اقتصادی و سياسی آن ميباشند

  
 روند جهانی شدن به معنای ، سياسی و فرهنگی یتاکيد بر هويت جغرافياي

جهانی شدن روندی يک سويه نيست که .  جزمی کردن اين پروسه نيست
برعکس جهانی سازی .  تنها از کانون جهانی به سوی دامنه جاری باشد

تاثير نيز و سويه است که درعين شکل دادن جوامع محلی از آنها روندی د
از مسيرهای را د روند جهانی شدن نجوامع مختلف نه تنها ميتوان. يرد ميپذ

د نمتفاوت با ويژ گی ها و پيآمدهای متفاوت طی و تجربه کنند بلکه ميتوان
   . برماهيت و سرنوشت نهايی جهان گلوبال نيز تاثير بگذارند

  
. ر يک پديده هنگامی ميتوان بيشترين تاثير را گذاشت که آنرا شناختاما ب
، سياسی و فرهنگی مکانيزم ی دريافت و شناخت هويت جغرافيايلذا، 

برای کنترل و مديريت اين پروسه و تهيه يک استراتژی   جهانی شدن
 به ويژه برای کشورهای درحال   بهره برداری مناسب از آنجهت موثر 
    . استو کليدی  ضروری رشد

  
 15 در صد کل توليدات صنعتی جهان توسط 84بر اساس آمار موجود، 

 متعلق به سه کشور 57%ن مقدار نزديک به ايکشور توليد ميشود که از 
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در عرصه .  ميباشد) 12(%و آلمان ) 20(% ژاپن )25(%آمريکا 
 کل 80%نزديک به .  تجارت بين المللی وضعيتی مشابه وجود دارد

ت جهان توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و آسيای شرقی و جنوب صادرا
 که حجم عمده آن به ) را مالحظه کنيد4.1 نمودار (گيردشرقی انجام مي

 70%  در مجموع نزديک به .صادر ميشودمنطقه سه درون کشورهای 
حجم عمده مبادالت .  واردات جهان به اين سه منطقه اختصاص دارد

به همين ترتيب، .  حاديه و آمريکا استتای درون ااتحاديه اروپا با کشوره
 و  آمريکا،اروپاسيای شرقی و جنوب شرقی با آحجم عمده مبادالت 

   .  به ويژه ژاپن استکشورهای آسيای شرقی و جنوب شرقی 
  

ری مستقيم خارجی شدت تمرکز جغرافيايی به مراتب ااز منظر سرمايه گذ
جهان توسط خارجی  مستقيم  کل سرمايه گذاری21.  %تر است متراکم

 حجم  ميباشد که52%ديک به سهم اتحاديه اروپا نز. آمريکا انجام ميگيرد
برابر بريتانيا سهم  .  عمده آن در درون خود اتحاديه اروپا انجام ميگيرد

است که به لحاظ سرمايه گذاری مستقيم خارجی اين کشور را در  %15
يای شرقی و جنوب شرقی برابر سهم کل آس.  مقام دوم جهان  قرار ميدهد

آن به دو کشور ژاپن و هنگ کنگ تعلق  80%نزديک به  است که %16
سيای شرقی و جنوب شرقی يک پديده معاصر آکشورهای رشد .  دارد

 دهه اخير در پيوند نزديک با 3است که بخش قابل مالحظه آن طی 
     .اقتصاد جهانی انجام گرفته است

  
 دانش و اختراعات که محور تحوالت فنآوری و باالخره توليد و انباشت

. اقتصاد مدرن جهانی ميباشد دارای بيشترين تمرکز جغرافيايی است
چهار شهر  - مريکا، اروپا و سهکانون اين پديده عمدتا در چند شهر آ

طبق آمار سازمان   .)را مالحظه کنيد 4.1نمودار ( قرار داردآسيای شرقی
 در جهان به ثبت رسيده مربوط به    تمام اختراعاتی که97%ملل 

کشورهای توسعه يافته صنعتی است که بخش عمده آن متعلق به آمريکا 
    .   است

  
در مجموع فضای اقتصاد جهان توسط آمريکا و چند کشور اروپای غربی 

اقتصاد رشد گردش و .  سيای شرقی و جنوب شرقی تعيين ميگرددآو 
ر مکانيزم حرکت و نيروی جاذبه ساير کشورهای جهان  شديدا تحت تاثي

به اين ترتيب جهانی شدن دارای يک هويت .  اين سه منطقه ميباشد
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جغرافيايی، سياسی و فرهنگی بسيار قوی و پر دوام است که پروسه 
و از ويژگی ها و پيآمدهای آن گيرد  جهانی شدن در بطن آن انجام مي

و چگونگی د عملکرت دريافت اين امر برای شناخ.  شديدا  تاثير ميپذيرد
تدوين در چنين فضايی .   کليدی استیپروسه جهانی شدن دارای اهميت

استراتژی و برنامه توسعه اقتصادی مناسب برای کشورهای در حال رشد 
برنامه ای که براساس تضاد .  اين هويت است دريافت و شناخت مستلزم

ه باشد به بنيادين با جو اقتصاد جهانی و مکانيزم حرکت آن تدوين شد
   .احتمال قوی پايدار و موفق نخواهد بود
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هویت جغرافيایی و سياسی اقتصاد جهانی:  4.1نمودار   
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   فصل پنجم

 نقش دولت های ملی
  

  اما ، استرانکار ناپذيگلوبال ه وجود و کارکرد نيروهای پر قدرت چگر
 به صورت گرايشات پر قدرت برخورد کرد، نه اين نيروهايبايست با م

تاثير .   يکسان و جزمی ميباشندهای جبری که دارای نتيجه اینيرو
و نيروهای عمده آن بر روی تمام مناطق و مردم  جهانی شدن مکانيزم 

جهان يکسان نبوده و کارکرد آن بسيار بغرنجتر از آن است که غالبا 
مکانيزمی يک بعدی نيست که سرنوشت جهانی شدن روند . تصور ميشود

 رقم زده فراملیآن تنها توسط تحوالت فنآوری و عملکرد شرکت های 
  .  شود

  
بدون شک روند جهانی سازی از قدرت دولت های ملی کاسته و همچنان 

اما عليرغم ساده انگاری متداول دولتهای ملی هنوز نقش .  خواهد کاست
 سرعت، سير تکاملی و سرنوشت نهايی اين روند ايفا تعيين کننده ای در

جهانی سرعت روند از  چگونگی عملکرد دولت های ملی ميتواند  .ميکنند
يتواند  سير تکاملی آنرا از موجب شتاب آن گردد، م و يا بکاهدشدن 

د و نمايمسيرهای مختلف هدايت کند، تاثيرات آنرا کنترل و تنظيم 
فزون براين، بهره برداری ا.  ای آن رقم زند  متفاوتی را برهایسرنوشت

مطلوب از روند جهانی شدن از يکسو مستلزم ايجاد ظرفيت های جديد 
بهره برداری از فرصتهای جديد ميباشد و از سوی ديگر مستلزم برای 

کنترل و به حداقل رساندن تاثيرات اقتصادی و اجتماعی منفی جهانی شدن 
برای کنترل و مديريت پروسه جهانی دريافت و شناخت اين امر .  است

شدن و تهيه يک استراتژی  موثربرای  بهره برداری مناسب از آن به 
  .ويژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کليدی است

  
 جتربه جهانی.  1

بررسی روند شکل گيری صنايع گلوبال و پروسه جهانی شدن در 
گر نقش کليدی دولت يای شرقی و اروپا بيانکشورهای مختلف به ويژه آس
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 برای مثال دولت ژاپن نقش تعيين . در شکل گيری اقتصاد جهانی است
کشور و جايگاه آن دراقتصاد جهانی ايفا اين کننده ای درتوسعه اقتصادی 

ن به مرحله نموده که مستقيما توسط وزارت صنايع و تجارت خارجی ژاپ
ها تخانه  اين وزار80 تا 60طی دهه های . اجرا گذاشته شده است

تکنولوژی ای را که برای توسعه اقتصادی ژاپن مناسب ميدانستند انتخاب 
و  گيری شکل لياتی ترجيحی کرده  و با استفاده از سياستهای مالی و ما

يکی از علل عمده .  را مورد حمايت قرار ميدادندمربوطه صنايع توسعه 
خصوصی موفقيت اين سياست در اين نهفته است که اجرای آن به بخش 

سياستهای دولت همواره رقابت شديد بين شرکتهای بخش  متکی بوده و
در چند بخش معين دولت البته .  خصوصی را ترغيب و تشويق کرده است

حمايت نيز از ادغام شرکتهای کوچک و رقابت بين چند شرکت بزرگ 
در مرحله اول دولت ژاپن انرژی خود را متوجه صنايعی .  ده استکر

 فوالد، برق، کشتی سازی، کودهای شيميايی کرد و در مرحله مانند صنايع
بعد دامنه کار خود را به صنايع پتروشيمی، پالستيک، اتوموبيل و 

  ژاپنی که اکنون فراملیبسياری از شرکتهای .  الکترونيک گسترش داد
گرفته در اقتصاد جهانی نقش برجسته ای ايفا ميکنند در اين پروسه شکل 

  .    و تکامل يافتند
  

شرقی و جنوب  توسعه اقتصادی کشورهای آسيای ،برخالف تصور رايج
پايه مشارکت فعال ادغام آنها در بازار جهانی تقريبا بدون استثنا بر

اين کشورها .  بوده استدربرنامه های اقتصادی استوار دولتهای آنها 
رخی از آنها دولت مستقيما در بدر .  مسيرهای متفاوتی را پيموده اند

ذاری مشارکت کرده و در برخی ديگر محور برنامه توسعه گسرمايه 
اما در تمام .   بوده استاستواراقتصادی بر جلب سرمايه گذاری خارجی 

موارد دولت نقش تعيين کننده ای در پيشبرد برنامه توسعه اقتصادی ايفا 
  .  کرده است

  
قش تعيين سازمان برنامه ريزی اقتصاد و وزارت دارايی ندر کره جنوبی 

کشور آن پيشبرد توسعه اقتصادی تنظيم بخش خصوصی و کننده ای در 
کنترل محورهای عمده اين سياست عبارت بوده اند از . ايفا کرده اند

معروف به (تاسيس چندين شرکت بسيار بزرگ تخصيص اعتبارات و 
Chaebol (در تايوان . که هريک در زمينه های متعدد فعال ميباشند 

برنامه توسعه اقتصادی عبارت بوده است از پيشبرد همزمان محور عمده 
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 بر مبنای مشارکت فعال سياست جانشين سازی واردات و ارتقا صادرات
دولت در سرمايه گذاری های بخش خصوصی و جلب سرمايه گذاری 

در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادی دولت عبارت بوده  . خارجی
 سنگاپور به مرکز تجاری و مالی است از تشويق صادرات و تبديل

ات پايه ای، سايه گذاری گسترده دولت در تاسياين سياست با سرم . منطقه
همراه بوده  شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطالعات و صنعت کامپيوتر

    .است
  
 در اروپای غربی، به استثنای بريتانيا، توسعه اقتصادی وفزون بر اين، ا

ازار اجتماعی و مشارکت فعال دولت در روند جهانی شدن بر پايه ب
اين امر به ويژه در کشورهای .  اموراقتصادی انجام پذيرفته است

         .   اسکانديناوی، فرانسه و آلمان چشمگير است
  

و آمريکای ، اروپا  آسياجنوب شرقیشرقی و کشورهای کليه تجربه عملی 
شرفت جهانی شدن  حاکی از آن است که دولتهای ملی در چگونگی پيالتين

بدون شک جايگاه و نقش دولتهای ملی  . تعيين کننده ميباشند ینقشدارای 
در شرايط کنونی  . در اقتصاد جهانی دستخوش تغييرات مهمی شده است

که را يی دقيقا همان سياستها کشورهای در حال رشد نخواهند توانست 
د جهانی  برای پيوستن به اقتصا90 تا 60کشورهای فوق در دهه های 

 . نتيجه چنين اقدامی احتماال مطلوب نخواهد بود .  بکار گيرنددنبال کردند
  . اما اين به معنای بيمورد شدن نقش کليدی دولتهای ملی نيست

  
 نقش دولت در اقتصاد جهانی.  2

اليت بخش عدولتهای قوی و کارآمد در تامين فضای مناسب برا ی ف
در واقع .  عهده دارندبر يدی  کلینقشهمچنان خصوصی و جلب سرمايه 

آنچه اتفاق افتاده  و در حال شکل گيری است تغيير آرايش در تناسب 
قدرت،  نقش و عملکرد دولتهای ملی، سرمايه و نهادهای مدنی است و نه  

با رشد اقتصاد جهانی از اهميت فعاليت و .  بيمورد شدن دولتهای ملی
شود، اما همزمان عرصه نظارت دولت در برخی از عرصه ها کاسته مي

بی .  های جديدی بوجود ميآيند که مستلزم فعاليت و نظارت دولت ميباشند
شک نقش دولت در اقتصاد جهانی نسبت به نقش آن در اقتصاد پيش از 

د فعاليتهای نجهانی شدن متفاوت است، برای مثال دولتها ديگر نميتوان
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ديکته کنند و مجبور اقتصادی را از طريق برنامه ريزی مرکزی کنترل و 
اما اين بدين .  به عقب نشينی از بسياری از عرصه های اقتصادی شده اند

در روند جهانی شدن  دارای نقش تعيين کننده ديگر معنا نيست که دولتها 
  .     ای نميباشند

  
 نمودی ديگر از  9دگرگونی در اهميت و نقش تنظيم فعاليت های اقتصادی

قع شده اين نيست که تنظيم فعاليت اقتصادی ديگر آنچه وا.  اين تحول است
بلکه ضرورت تنظيم فعاليت اقتصادی از برخی ازعرصه .  بيمورد است

به اين معنی که در اثر .   شده استمنتقلها به عرصه های جديدتر 
تحوالت اقتصاد جهانی ضرورت اعمال سياستهای تنظيمی در برخی از 

از عرصه های جديد و يا موجود عرصه ها بيمورد شده  اما در برخی 
کنترل و تنظيم آزادسازی و به اين ترتيب سياستهای .  ضرورت يافته است

برخی از عرصه هايی که .  فعاليتهای اقتصادی همزمان مطرح ميباشند
کنترل و تنظيم :  کنترل و تنظيم آنها اکنون مطرح ميباشد عبارتند از

های استاندارد قوانين و فعاليت شرکتهای فراملی درسطح جهانی، وضع
جديد برای کنترل وکاهش آلودگی محيط زيست، تنظيم حقوق مربوط به 

  .    فعاليتهای فکری و اختراعات
  

پديده هايی تکاملی و وابسته به سير  اقتصادی، سياسی و فرهنگیتحوالت 
 ميباشند، به اين معنا که درهر برهه عملکرد آنها وابسته به 10گذشته خود
پايداری و تداوم تفاوتهای فرهنگی و .  شته آنها ميباشدعملکرد گذ

اجتماعی سبب شده است تا پيدايش و تکامل سرمايه داری در مناطق 
موجب پيدايش صور اين امر .  مختلف مسيرهای متفاوتی را طی کند

در مختلف سرمايه داری گرديده است، مانند سرمايه داری نئوليبرال 
آلمان و کشورهای در داری اجتماعی آمريکا و بريتانيا، سرمايه 

ژاپن، کره جنوبی، تايوان،  در و سرمايه داری توسعه ساز   اسکانديناوی
به همين ترتيب روند جهانی .  سنگاپور، و اکثر کشورهای آسيای شرقی

سازی در مناطق مختلف مسيرها و سرنوشت های متفاوتی را تجربه 
  . خواهد کرد

  

                                                 
9     Economic regulation 
10    Path dependent 
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که از رهنگی و اجتماعی کشورهاست فويژگيهای سياسی نماد دولت 
طريق آن مختصات فرهنگی و اجتماعی گذشته بر سير تکامل اقتصادی و 

فعاليت های ثانيا دولت تنظيم کننده .  سياسی آتی کشور تاثير ميگذارند
ينه های مختلف مانند قوانين  سياست دولتها در زم .اقتصادی است

تنظيم  ، بيمه، کارخارجی، سرمايه گذاری بانکی، ارزی،  ، مالی،تجاری
 رقابت، مديريت شرکت ها، توسعه صنايع داخلی،  بسط تکنولوژی،

 و غيره دارای تاثير قابل مالحظه ای آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی 
سير تکاملی بر برعملکرد کشورها دراقتصاد جهانی ميباشد و بدين وسيله 

 نفوذ در بازار جهانی و  همچنين دولتها برای. جهانی شدن تاثير ميگذارند
 یسير تکامل.  جلب سرمايه گذاری خارجی با يکديگر به رقابت ميپردازند

ر دولتها برای گاز سوی دي.  ها است اين رقابتنتيجهجهانی شدن وابسته به 
پيمانها، پيشبرد برنامه های مشترک و تقسيم بازار جهانی اقدام به تشکيل 

غالبا مکانيزم بسط روند اين نهادها .  د ميکننقتصادی و مناطق ااتحاديه ها
جهانی شدن ميباشند و بالواسطه بر سير تکاملی و سرنوشت نهايی آن 

  .تاثير ميگذارند
          

جهانی شدن موجب تغييرات ساختاری عميقی در کليه اقتصادهای جهان 
پيدايش فرصتهای اقتصادی جديد غالبا مستلزم مهارتها و منابع .  ميشود
ست که ميتواند موجب تغيير مکان پايگاه توليد از يک کشور به جديد ا

اين روند ميتواند برای يک منطقه رونق اقتصادی به .   کشور ديگر گردد
ارمغان آورد و يک منطقه ديگر را با بحرانهای عميق اقتصادی و 

برای بهره برداری مطلوب از جهانی شدن، دولتهای . اجتماعی مواجه کند
با همکاری ساير نهادهای اجتماعی اين روند را مديريت و ملی ميبايست 
انجام اين امر مستلزم ايجاد ظرفيتهای جديد برای جلب .  تنظيم کنند

فرصتهای جديد، تسهيل تغييرات ساختاری و جابجايی عوامل توليد و 
 به گونه ای که ،حمايت اجتماعی مناسب از اقشار ضربه پذير است

به اين ترتيب، بهبود .  يرات ساختاری الزم نگرددحمايت مانع از انجام تغي
  .مديريت جهانی از بهبود مديريت اقتصاد ملی آغاز ميشود

  
 تعيين کننده در ايجاد ظرفيت های الزم یسرمايه گذاری دولت دارای نقش

شيوه و .  برای بهره برداری موثر از فرصتهای اقتصاد جهانی است
تهای الزم در پيش ميگيرد به شرايط سياستهايی که دولت برای ايجاد ظرفي

در کشورهای در حال .  اقتصادی کشور مورد نظر بستگی خواهد داشت
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رشد اشکال عمده اين سياستها عبارتند از گسترش شبکه برق رسانی، 
آبرسانی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت، آموزش، افزايش مهارت 

 صنعتی و هایرفيتظنيروی کار، مشارکت در سرمايه گذاری برای ايجاد 
همچنين، اصالح و گسترش شبکه مالی و تقويت .  انتقال تکنولوژی 

دسترسی بنگاههای توليدی به سرمايه و بهبود وابستگی بين بخشهای 
توليدی ، حذف تکنولوژی منسوخ و جانشينی آن با تکنولوژی جديد 

  .مستلزم تقويت ظرفيت های اقتصادی  جامعه ميباشد
  

کشورهای در حال رشد در گير رقابت شديد با اکنون بسياری از 
يکديگرند تا صادرات خود را در زمينه بخشها و کاالهای مشابه افزايش 

محدود امکانات و رقابت بر سر بازار ا در عمل به علت اشباع ما.  دهند
در بسياری از موارد روند افزايش حجم صادرات با کاهش درآمد 

 مشکل مستلزم آن است که گروهی رفع اين.  صادرات همراه بوده است
از اين کشورها به صادرات کاالهايی بپردازند که به لحاظ ارزش و 

اين امر مستلزم افزايش .  کاربرد تکنولوژی در مرحله باالتری قرار دارد
مهارت نيروی کار، انتقال تکنولوژی و ايجاد ظرفيتهای جديد فنآوری 

  . است
  

 برنامه های گسترده ای برای آزاد سازی به اقتصاد جهانی غالبا باپيوستن 
اجرای اين برنامه .   بازار مالی و خصوصی سازی همراه است وتجارت

ها غالبا هزينه اقتصادی و اجتماعی سنگينی را بر جامعه به ويژه اقشار 
يت بهينه اين پروسه و حمايت از اقشار رمدي.  کم درآمد تحميل ميکند

تجربه رفرم اقتصادی روسيه .  لت استضربه پذير عمدتا در مسئوليت دو
 اين روند ميتواند بر درستنشان دهنده هزينه سنگينی است که مديريت نا

در مجموع، روند جهانی شدن اقتصاد ملی را با . جامعه تحميل کند
ريسکهای بيشتری مواجه ميسازد، مانند ريسکهای ناشی از آزادسازی 

.  و تشديد رقابت بين المللیتجارت و بازار مالی، تحوالت تکنو لوژيک 
اين امر موجب تقويت نقش دولت در مديريت اقتصادی ميشود، نه 

  .تضعيف آن
مردم و کشورهايی که به صنايع و فعاليتهايی وابسته اند که قادر به رقابت 
در عرصه جهانی نميباشند در برابر روند جهانی شدن شديدا ضربه 

عرفه ای و سوبسيدهای دولتی صنايعی که تحت حمايت سدهای ت.  پذيرند
ميباشند، صنايع کوچک و متوسطی که از ظرفيت محدودی برای 
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پاسخگويی به مقتضييات تجارت آزاد برخوردارند، توليد کنندگان 
محصوالت کشاورزی و کاالهايی که در رقابت با کاالهای وارداتی 
 ميباشند، کارگران بدون تخصص و کليه کشورها و اقشار اجتماعی متکی
به شيوه توليد و مناسبات اقتصادی و اجتماعی سنتی در برابر جهانی شدن 

  .    به ويژه ضربه پذير ميباشند
   

وجود يک سيستم سياسی مديريت صحيح اقتصادی و سياسی مستلزم 
که بتواند خواستهای کليه اقشار جامعه را است کارآمد و دمکراتيک 

بات آزاد محدود نميشود، بلکه اين تنها به برگزاری انتخا.  دکننمايندگی 
مستلزم دموکراسی در مفهوم گسترده آن، حکومت قانون و رعايت حقوق 

 برابری در برابر قانون و اجرای عادالنه ،حکومت قانون.  بشر است
دولت از قدرت بيمه  احتمالی  سواستفاده مقابل در قوانين شهروندان را 

ای خود را در زمينه حق ميکند و به آنها قدرت ميدهد تا حقوق پايه 
 مطالبهزادی بيان و اجتماع آمالکيت، آموزش، بهداشت، کار شرافتمندانه، 

تحقق اين امر مستلزم يک سيستم موثر، دموکراتيک و شفاف .  ندنماي
رل و تبرای حسابگيری از دولت و نهادهای اجرايی و قانون گذاری و کن

    .  استآنهابر نظارت اعمال 
  

امعه همچنين مستلزم وجود نهادهای مناسب، موثر و مديريت مطلوب ج
  :بازار است، از جملهو مديريت استراتژيک کنترل ، شفاف برای تنظيم

تنظيم قوانين بازار برای ارتقا رقابت سازنده، کنترل رفتارهای غير  •
 رل قدرت انحصارات، ت برای کن  موثریرقابتی وايجاد  سيستم

 تنظيم بازار مالی،  •
 م موثری برای تعيين، تشخيص و اعمال حقوق مالکيت، سيستاستقرار •
 شرکتهاتنظيم قوانين شرکتها برای جلوگيری از فساد و سوء مديريت  •
 تنظيم بازار کار •
 همچنين ايجاد تاسيسات و زير ساختهای مناسب برای توسعه •

  .اقتصادی و ارائه کاالها و خدمات عمومی که بازار به آنها نميپردازد
 

برداری موثر از فرصتهای  کشورها موفق به بهرهامات اقدبدون اين 
 نبود قوانين و نهادهای مناسب ،از سوی ديگر.  بازار جهانی نخواهند شد
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 نيروی کار به ويژه اقشار کم درآمد و کم مهارت ، برای تنظيم بازار کار
بيمه اجتماعی  . خواهد کردپذير را در برابرتحوالت بازار جهانی ضربه 

 تنظيم و توزيع درآمد ابعاد ديگر مديريت مطلوب جامعه و سياستهای
  .ميباشند

  
.   استيافتهعام مقبوليت رشد اقتصادی پايه کارآيی و بازار آزاد به عنوان 

اکنون هيچ کشوری نميتواند خارج از اقتصاد جهانی برنامه توسعه 
چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن .  اقتصادی موفقی را دنبال کند

اجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهانی ميبايست چگونه باشد مو
تا بيشترين دستآورد را در زمينه توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت 

اين امر مستلزم داشتن يک بازار .   تامين کنندخوداجتماعی برای  مردم 
ر و دولت ملی موثوجود يک  مستلزم خودبازار کارآمد اما .  کارآمد است
کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته برای آنکه بتوانند .  کارآمد است

از دست آوردهای روند جهانی شدن بهره مند شوند نيازمند دولتهای ملی 
ی الزم برای توليد هاکارآمد ودموکراتيک هستند که بتوانند ظرفيتها و نهاد

واسته رقابت  و پيآمدهای ناخر بازار جهانی را بوجود بيآورندو رقابت د
    . جهانی را به حداقل برسانند
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    فصل ششم

منطقه ادغام های اقتصادی 
 ای

  
  
منطقه ای با ايجاد بازارهای بزرگ، هماهنگی سياستهای دغام های ا

د تا با ريسک ن قوانين بازار کار به کشورها امکان ميده وارزی، مالياتی
دغام ها و اتحاديه های ااز منظر توليد، .  کمتری وارد بازار جهانی شوند

د تا هريک امکانات خود را نبه کشورهای منطقه امکان ميده  اقتصادی
توليد برای بازار بزرگتر، اجتناب  . دنصرف توليد کاالهای مشخصی کن

تقسيم کار و تخصص موجب ، هزينه های دوباره کاری وه از دوبار
کنولوژی و و امر انتقال ت افزايش کارايی و کاهش هزينه توليد شده 
همچنين همکاری و اتحاديه . رقابت در بازار جهانی را تسهيل خواهد کرد

زير ساختهای تاسيسات و سرمايه گذاری برای ايجاد  های منطقه ای کار
    .را تسهيل ميکنند ايجاد ظرفيتهای الزم وی کار ور، آموزش نيالزمه

  
رات بين کشورهای درحال رشد و توسعه نيافته در مذاک، از سوی ديگر

ايجاد بازار منطقه ای موضع .  المللی دارای موقعيت ضعيفی ميباشند
کشورهای درحال رشد و توسعه نيافته را در انجام مذاکرات بين المللی 

    .تقويت خواهد کرد
  

اقتصادی منطقه ای شيوه مناسبی برای دغام های در مجموع، ايجاد ا
مطلوب بهره برداری  است که پيشبرد مرحله ای استراتژی جهانی شدن

از فرصتهای جديد اقتصاد جهانی و کنترل و کاهش زيانهای احتمالی 
روند جهانی  طی چهار دهه اخير در واقع . تسهيل ميکند جهانی شدن را

   بوده منطقه ای همراهدغام های اقتصادی شدن با رشد سريع شکل گيری ا
امعه ج، NAFTA(11 ( تجارت آزاد آمريکای شمالیيمانپ ، ماننداست

                                                 
11    North American Free Trade Agreement (NAFTA)  
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بازار مشترک آمريکای جنوبی ، CARICOM(12 (کشورهای کارائيب
)MERCOSUR(13 ،يمان تجارت آزاد آسياپ) AFTA(14 ، مجمع

  .   اتحاديه اروپاو   APEC(15 (همکاريهای اقتصادی آسيا واقيانوس آرام
  
 انواع ادغام های منطقه ای.   1
  

اد کشورهای تشکيل  آنکه اقتصبسته بهمنطقه ای را ادغام های اقتصادی 
اشند ميتوان به چهار گروه اصلی بدهنده آنها تا چه حد در هم ادغام شده 

  :تقسيم کرد
  

 که در آن کشورهای عضو با توافق متقابل منطقه تجارت آزاد .1
يگر را حذف ميکنند اما دد بر سر تجارت آزاد بين يکوموانع موج

شورها سياست های تجاری متفاوت خود را در رابطه با ساير ک
 .حفظ ميکنند

که درآن کشورهای عضو عالوه بر استقرار اتحادیه گمرکی  .2
برابر در  نيز تجارت آزاد بين يکديگر، سياست تجاری مشترکی 

، موانع مانند تعرفه های برابر(ذ ميکنند اتخا کشورهای غيرعضو
   .)غير تعرفه ای يکسان

های که در آن عالوه بر تجارت آزاد بين کشوربازار مشترک   .3
عضو و سياست تجاری مشترک در برابر کشورهای غيرعضو، 

در بين کشورهای  ) سرمايه و نيروی کار(گردش عوامل توليد 
 . عضو نيز آزاد ميباشد

 بر موارد فوق ساير سياست  که در آن عالوه اتحادیه اقتصادی  .4
های اقتصادی تحت نظارت يک نهاد فرا ملی هماهنگ و نهايتا 

ين باالترين شکل ادغام اقتصادی است که در آن  ا. يکسان ميشوند
  .کشورهای عضو تنها به لحاظ سياسی مستقل ميباشند

  

                                                 
12    Caribbean Community (CAICOM) 
13   Southern Cone Common Market (MERCOSOUR) 
14   ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) 
15   Asian-Pacific Economic Cooperation Forum 
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 ادغام اقتصادی 170 سازمان تجارت جهانی بنا بر آمار 2001در سال 
  به 2005وجود داشت که طبق پيش بينی اين سازمان تا سال ای منطقه 

از دو نوع ی موجود م هااما اکثر ادغا.    واحد افزايش خواهد يافت250
تعداد تنها .   يعنی منطقه تجارت آزاد و اتحاديه گمرکی ميباشند،اول

 اتحاديه اقتصادی به معنای دقيق انگشت شماری بازار مشترک و تنها يک
  . و جود دارد) اتحاديه اروپا(کلمه 

  
در اين رابطه، ميبايست ميان ادغام اقتصادی بين کشورهايی که دارای 

ی و بافت اقتصادی مشابه ميباشند و ادغام هايی که کشورهای سطح زندگ
ل ئتوسعه يافته و توسعه نيافته و در حال رشد را در بر ميگيرند تميز قا

ادغام های نوع اول به نسبت دارای دست آوردهای محدودتری . شد
برعکس، ادغام های نوع دوم مانند روند جهانی سازی دارای .  ميباشند

يار گسترده ای ميباشند، اما مانند روند جهانی سازی از دست آوردهای بس
مشکل نابرابری نيروی سياسی و اقتصادی کشورها، توزيع نابرابر منافع 
و هزينه های اصالحات اقتصادی و بسياری از مشکالت ديگر روند 

همچنين، در نوع دوم ضرورت ايجاد سيستم . جهانی شدن نيز رنج ميبرند
 اقتصادی  و ی برای حمايت از کشورها، بخشهابيمه و امنيت اجتماعی

اقشار اجتماعی که در برابراصالحات اقتصادی حاصل از ادغام اقتصادی 
  . استتر  ضروری ضربه پذيرند 

     
  

  انواع ادغام های اقتصادی ویژگيهای :  6.1نمودار 

 مناطق  
  تجارت آزاد

اتحادیه 
  گمرکی

بازار 
  مشترک

اتحادیه 
  اقتصادی

  جارت آزادحذف موانع ت
*  *  *  *  

سياستهای تجاری مشترک در 
  *  *  *    برابر کشورهای غير عضو

کار (گردش آزاد عوامل توليد 
  *  *      )و سرمايه
 سياستهای اقتصادی هماهنگی

  *        فراملی زير نظر يک ارگان
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 احتاديه اروپا.  2
.   پيشرفته ترين و بغرنجترين بلوک اقتصادی جهان استاتحاديه اروپا 

يک ادغام اقتصادی عميق است که بر پايه يک چارچوب تحاديه اروپا ا
مهمترين اين اصول .  حقوقی و اصول سياسی محکمی بنا شده است

  :عبارتند از

بازار واحد برای کشورهای عضو اتحاديه و ارتقا سياست باز در  •
 برابر ساير کشورهای جهان

های بيمه  برای بازار کار و سيستمهای حداقل يکساناستاندارد •
 اجتماعی ملی مستقل 

 حکومت قانون، رعايت حقوق بشر و دموکراسی سياسی •
  

 اروپا به بازار مشترک اروپا باز ميگردد که با معاهده رم هسابقه اتحادي
اروپا بازار مشترک .  تاسيس شد کشور 6با مشارکت  1957در سال 

ه اوليه انگيز.  ه استاز يک نهاد اقتصادی بود يشب همواره پديده ای 
 بازار مشترک اروپا  اتحاد آلمان و فرانسه بود تا رقابت بين  لبرای تشکي

بعد از .   آنها نتواند بار ديگر به جنگهای بزرگ بين المللی بيانجامد
و گسترش جنگ سرد جلوگيری از خطر   شوروی شکيل حکومت ت

ه  تا کنون اتحادي1957از سال .   اين انگيزه افزوده شدشوروی نيز به
  : مرحله را پشت سر گذاشته است5اروپا 

 و 16 کشور پايه گذار6حذف تعرفه های گمرکی بين : 1958-1968 •
  مشترک در برابر کشورهای غير عضو پذيرش يک سياست تجاری

 و 1970پيوستن دانمارک، ايرلند و بريتانيا در دهه :  1973-1986 •
 فدراسيون همچنين تاسيس.  1980يونان، پرتقال و اسپانيا در دهه 

 با )Federation of Free Trade Agreement ( آزادتجارت
 .کشورهای منطقه مديترانه، آفريقا، کارائيب و اقيانوس آرام

های بنيان تاسيس بازار مشترک اروپا و اقدام کشور:  1986-1992 •
امضا پيمان (اروپا برای تاسيس اتحاديه گذار بازار مشترک 

Maastricht 1991 در(  
                                                 

  . و هلندزامبورگک  بلژيک، فرانسه، آلمان غربی، ايتاليا،  لو 16
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پيوستن اتريش، فنالند و سوئد و اقدام برای اجرای :  1992-1999 •
 .Maastrichtکامل  بازار مشترک اروپا و پيمان  

متعاقبا ( کشور 11پذيرش پول واحد اروپا توسط :   تا کنون1999 •
و تاسيس بانک مرکزی اتحاديه اروپا و کنفرانس نيس )  کشور12

)Nice ( در اتحاديه  برای اصالح سيستم رای گيری2001در سال 
 .اروپا

    
از اين منطقه در پيشبرد برنامه توسعه و رشد اقتصادی اروپا اتحاديه 

و با پذيرش کشورهای جديد در دهه  ر بوده اموفقيت چشمگيری برخورد
  .اخيرگسترده تر شده است

  
 منطقه آمريکا.  3

يک در ژدر منطقه آمريکا ادغام اقتصادی همواره  به عنوان امری استرات
) NAFTA(مان تجارت آزاد آمريکای شمالی پي . ور کار بوده استدست

 آغاز به کار کرد مهمترين اتحاديه اقتصادی منطقه 1994که در سال 
آمريکا است که دو کشور توسعه يافته صنعتی آمريکا و کانادا و يک 

در مجموع .  کشور در حال رشد يعنی مکزيک را در بر ميگيرد
NAFTAرت آزاد است و به لحاظ درجه ادغام  تنها يک منطقه تجا

  .  اقتصادی بسيار عقب تر از اتحاديه اروپا ميباشد
  

  :عبارتند ازآمريکا سه ادغام اقتصادی مهم ديگر منطقه 

 که شامل آرژانتين، برزيل، پاراگوئه MERCOSURبازار مشترک •
 )1991تاريخ تاسيس (گوئه ميشود وو ار

وليوی، پرو و ونزوئال   که کشورهای ب17ANCOMرکی ماتحاديه گ •
 ) 1990، تجديد نظر 1969تاسيس (را در بر ميگيرد 

 تاسيس 1973در تاريخ که   (CARICOM) مشترک کارائيببازار  •
  . 18مجموعه ای از کشورهای آمريکای التين ميشودشامل شده و 

                                                 
17  Andean Common Market (ANCOM) 
18  Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, San Cristobal, 

Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, St Kitts & 
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برنامه ادغام اقتصادی در آمريکای التين و کارائيب از حد آزادسازی  
 ابعاد مالی، اقتصاد کالن، اجتماعی و سياسی را نيز تجارت فراتر رفته

قوانين مربوط به کار، محيط کار و اشتغال يکی ديگر از . در بر ميگيرد
روند ادغام . جنبه های مهم روند ادغام اقتصادی آمريکای التين ميباشند

اقتصادی آمريکای التين موجب پيدايش مجموعه ای از نهادهای منطقه ای  
ان آمريکای التين، صندوق ارِز آمريکای التين و مجمع هايی مانند پارلم

در عمل  اما . برای مشارکت نهادهای غير انتفاعی غير دولتی شده است
پيشبرد برنامه متعدد محدوديت منابع و بحرانهای اقتصادی و سياسی 

  . را دشوار ساخته استمنطقه  آمريکای التين  ادغام اقتصادی 

  
 آسيا.  4 

امنه برنامه های ادغام اقتصادی عمدتا به تجارت آزاد و در آسيا د
 درجه تکامل و پيچيدگی که  همکاريهای اقتصادی و امنيتی محدود ميشود

 دو . آنها بسيار کمتر از ادغام های اقتصادی مناطق اروپا و آمريکا ميباشد
  :ادغام اقتصادی مهم اين منطقه عبارتند از

• AFTA : مان تجات آزاد آسياپي ASEAN Free Trade Agreement)( 
 تاسيس شد ASEAN   در نشست سران کشورهای 1992در سال 

، يليپين کشور اندونزی، سنگاپور، مالزی، برونای، ف10شامل که 
  . ميباشد)Myanmar(نمار اتايلند، ويتنام، کامبوج، الئوس و مي

در سال يک نهاد بين دولتی است که خود   ASEAN  سازمان
 کشور 6توسط  توسعه همکاريهای منطقه ای بمنظور 1967

.  19تاسيس شد و برونای  فيليپين،سنگاپور، مالزی، تايلند، اندونزی
 توسعه اقتصادی از موفقيت اين نهاد در امر پيشبرد برنامه

 شش کشور موسس 1992لذا در سال .   برخوردار نبودچشمگيری
دند و متعهد کر) AFTA(آن اقدام به تاسيس پيمان تجارت آزاد آسيا 

                                                                                              
Nevis, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Trinidad & 
Tobago.  

.  سيس شد که متعاقبا دو کشور ديگر نيز به آن پيوستند کشور تا4  ابتدا توسط  19
ASEAN به عنوان يک نهاد منطقه ای دارای ساختاری بسيار غير رسمی است و  

دارای ) NAFTA(بر خالف اتحاديه اروپا و پيمان تجارت آزاد اتالنتيک شمالی 
اد مستلزم لذا اکثر تصميمهای اين نه. منشور، اساسنامه و آيين نامه مدونی نميباشد

  .توافق کليه اعضا است
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 کليه موانع تجارت آزاد بين کشورهای عضو 2008شدند که تا سال 
.  شد ه تغيير داد 2003اين مهلت متعاقبا به سال .  را حذف کنند

 اين AFTA کشور کامبوج، الئوس، ميانمار و ويتنام به 4الحاق 
همچنين رقابت .  سازمان را با چالشهای جديدی مواجه ساخته است

 را مجبور ساخته است تا AFTAای شرقی به ويژه چين فزاينده آسي
در اين .  وارد پيمانهای جديدی با ساير کشورهای شرق آسيا گردد

تحاديه تجارت ا  بمنظور ايجاد يک  AFTA 2000راستا در سال 
 . آزاد با ژاپن با اين کشور وارد مذاکره  گرديد

• APEC  :  م همياری اقتصادی آسيا و اقيانوس آرا سازمان      
Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) ( مهمترين

 با ابتکار 1989 ادغام اقتصادی منطقه آسيا است که در سال سازمان
اين سازمان عالوه بر کشورهای آسيای .  دولت استراليا تاسيس شد

شرقی و جنوب شرقی، از جمله چين و تايوان، شامل کشورهای 
ا، کانادا، مکزيک، شيلی و چند کشور ديگر استراليا، نيوزالند، آمريک

متعهد شدند که APEC  کشورهای عضو1994 در سال  . نيز ميشود
  تجارت آزاد و گردش آزاد سرمايه بين کشورهای 2020تا سال 

کشورهای توسعه يافته عضو  .  منطقه را  به مرحله عمل در آورند
.  ی کنند عمل2010متهعد شدند که اين امر را بين خود تا سال 

 تا کنون دارای موفقيت چشمگيری نبوده APEC عليرغم اين تعهدات
 .       است

در ميان کشورهای خليج فارس نيز يک ادغام منطقه ای تحت عنوان 
شورای همياری خليج فارس وجود دارد که از وزن اقتصادی قابل توجهی 

  .ميباشدبرخوردار ن
  
 آفريقا.  5

 اقتصادی يکی از ارکان صلح و ثبات در منطقه آفريقا سياست ادغام
جلب .  منطقه و پايه استراتژی آن برای ورود به بازار جهانی است

سرمايه گذاران داخلی و خارجی و ايجاد ظرفيتها و مهارتهای الزمه از 
در اين روند نهادها و سازمانهای .  اهداف عمده اين استراتژی است

ا پيشبرد برنامه ادغام اقتصادی متعددی تاسيس شده اند که وظيفه عمده آنه
 با تاسيس اتحاديه آفريقا برنامه ادغام 2001در سال .  منطقه ميباشد

مشارکت نوين برای توسعه ". اقتصادی اين منطقه وارد مرحله جديدی شد
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 يکی از برنامه های کليدی اتحاديه آفريقا است که در واقع يک "آفريقا
يکی از اهداف عمده .  نطقه استبرنامه استراتژيک جامع برای توسعه م

جلوگيری از حاشيه ای شدن اين منطقه در "اين استراتژی عبارتست از 
متاسفانه در عمل بسياری از اهداف فوق در اما،  " . روند جهانی سازی

حد برنامه باقيمانده اند و در مجموع ادغام اقتصادی اين منطقه دارای 
  .موفقيت چشمگيری نبوده است

  
 های منطقه ای و جهانی ادغام.  6

 شدن
همانطور که در پيش گفته شد، ادغامهای منطقه ای روش مناسبی برای 
.  پيوستن به روند جهانی سازی با هزينه کمتر و دست آورد بيشتر است

های منطقه ای گام اول ورود به دغام در واقع در اين روش تشکيل ا
اجازه ميدهد تا اين روش به کشورهای در حال رشد .  جهانی شدن است

با تقسيم کار و بازار ظرفيتهای الزم برای پيوستن  يکديگر و با همکاری
به اقتصاد جهانی را در کشورهای خود ايجاد کنند، با پشتيبانی از يکديگر 
با قدرت بيشتری  وارد مذاکرات جهانی بشوند و با همياری و پشتيبانی 

  . برساننديکديگر پيآمدهای منفی جهانی شدن را به حداقل 
  

با رشد نی شدن عمل روند جهادر همانطور که در باال نشان داده شد، 
در واقع .  سريع شکل گيری اتحاديه های منطقه ای همرا بوده است

روند جهانی شدن آنچه در حال صورت گيری است  ميتوان ادعا کرد که 
که در حال حاضر از طريق گسترش سه ميباشد اتحاديه های منطقه ای 

کل قی در حال شک اتحايه های منطقه ای آمريکا، اروپا و آسيای شربلو
         ).   را مالحظه کنيد 6.2نمودار(گيری است 

  
اما همچنان بايد اضافه کرد که برنامه ادغام اقتصادی در صورتی ميتواند 
روند جهانی شدن را به صورتی مطلوب به سر انجام برساند که شامل 

 باشد و با مشارکت نمايندگان کليه اقشار اجتماعی ابعاد اجتماعی و سياسی
گذاری ن به نحوی دموکراتيک به پيشبرده شود و نهادهای اجرايی و قانو

  . سياستهای خود باشندیآن شفاف و در مقابل مردم پاسخگو
  
  



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 73

  
  

  جهانی  اقتصاد و ای  منطقههای دغام ا : 6.2 نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Global Shift, Peter Dicken, 2003 
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    فصل هفتم

 مديريت جهانی سازی
  
 

منظور از مديريت جهانی سازی مجموعه قوانين و نهادهايی است که 
توسط جامعه بين المللی جهت مديريت امور اقتصادی، سياسی و اجتماعی 

و سريع اقتصاد جهانی   هگسترش فزايند.  جامعه جهانی تدوين شده اند
نی شده است که برخورد موثر با آنها بدون  جهایموجب پيدايش مشکالت

همچنين، در اثر .  اقدامهای الزمه در سطح جهانی ميسر نخواهد بود اتخاذ
از تجارت آزاد و  سرمايه گذاری ( افزايش وابستگی کشورها به يکديگر

مستقيم خارجی گرفته، تا گردش آزاد سرمايه، مهاجرت، رشد شرکتهای 
 اقتصادی و سياسی هر کشور برعملکرد اکنون سياستهای ...) فراملی

مجموعه اين .   تاثير ميگذاردشديدااقتصادی و سياسی ساير کشورها 
اما .  رشد يک سيستم مديريت جهانی شده استپيدايش و موجب عوامل 

که مانع از است نظام مديريت جهانی موجود دارای نواقص متعددی 
    .پيشرفت بهينه روند جهانی سازی ميباشد

  
برای تامين نهادهايی است که ايجاد ريت مطلوب جهانی شدن مستلزم مدي

منافع کليه شرکت کنندگان در بازار جهانی و تامين بيشترين دست آورد 
تنظيم و آنها را  و ندنبر بازارهای جهانی نظارت ک ،برای کليت نظام

برای انجام اين وظيفه منسجم و هدفمند نيست  نظام موجود . دتقويت نماين
مانند تنظيم ی در موارد.  پاسخگوی نيازهای روند جهانی شدن نميباشدو 

 در موارد ديگر پوشش ارند وقوانين الزم وجود ندسرمايه گذاری خارجی 
در تنظيم قوانين و اجرای آنها منافع و . قوانين موجود ناقص است

نهادهای . مقتضييات کشورهای توسعه نيافته در مجموع رعايت نميشود
در . جود دارند که سياستهای آنها با يکديگر هماهنگ نميباشندمتعددی و

کارآيی کل . ای متعدد کارهای يکديگر را تکرار ميکنندهغالب موارد نهاد
ع الزم برای انجام وظايف خود را در بسيستم درحد مطلوب نيست و منا

  . اختيار ندارد
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مردم جهانی سازی دارای تاثيری تعيين کننده بر سرنوشت کشورها و 
 پيرامون عملکرد اين مکانيزم عمدتا تصميم گيریبا اينهمه، . جهان است

جهانی سازی .  در کنترل شرکتهای فرا ملی و چند دولت پرقدرت است
فرصت بی نظيری برای توسعه اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه 
بشری فراهم آورده است که ميتواند به فقر گسترده در پهنه جهان پايان 

 اما تحقق اين امر مستلزم نظامی موثرتر برای مديريت جهانی شدن . دهد
ه د پيرامون کارکرد جهانی شدن را از محدوتصميم گيریاست که بتواند 

برد و مردم جهان را به بشرکتهای فراملی و دولتهای پرقدرت فراتر 
ديدگاه .  های مربوطه سهيم کندتصميم گيرينحوی موثر و دموکراتيک در 

 به روند  ی بازارهاجهانی شدن عمدتا از منظر قانونمندی و نياز رحاکم ب
برای مديريت مطلوب جهانی شدن ميبايست از .  جهانی شدن مينگرد

منظری فراگير تر و از ديدگاه مردم جهان به اين روند نگريست تا بتوان 
بين جوانب اقتصادی  و اجتماعی جهانی شدن توازنی مطلوب برقرار 

معه بشری در قرن بيست و يکم در گرو مديريت بهتر و سعادت جا.  کرد
موثرتر جهانی شدن و مشارکت دموکراتيک مردم جهان در کارکرد و 

  .        مديريت اين پديده است
  

جهانی شدن ميتواند گامی بلند در راه حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
بنای آنکه با چهره ای انسانی، برمه جامعه جهانی بردارد، مشروط ب

ارزشهای مشترک، حقوق بشر، شرافت فردی، عدالت اجتماعی، مديريت 
دموکراتيک به پيش برده شود تا بتواند تمام کشورها و مردم جهان را در 

روند کنونی جهانی سازی فاقد مديريت موثر .  دستآوردهای خود سهيم کند
اين امر موجب ميشود که ظرفيت جهانی سازی .  و دموکراتيک است

مديريت .  ر کمتر از توان بالقوه آن مورد بهره برداری قرار گيردبسيا
ملی مستلزم رعايت حقوق بشر، اقتصاد مطلوب جهانی مانند مديريت 

آزادی، امنيت اجتماعی، تنوع فرهنگی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و 
  اين اصول ميبايست در اهداف و برنامه های تمام نهادهای .شفافيت  است

مديريت صحيح جهانی .  سياسی نظام جهانی منعکس گردد ویاقتصاد
  .سازی در تمام سطوح ميبايست بر پايه اصول اوليه فوق استوار باشد
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 سيستم موجود.   1
همان سيستمی است که پس از کما بيش سيستم موجود مديريت جهانی 

ارکان .  جنگ جهانی دوم توسط کشورهای پيروز طراحی و تاسيس شد
بانک جهانی  (Bretton Woodعنی سازمان ملل و نهادهای اين سيستم، ي

. همچنان هسته مرکزی سيستم موجود ميباشند) و صندوق بين المللی پول
 کشور افزايش يافته 191 به 50طی اين فاصله تعداد کشورهای جهان از 

است، تعدادی از کشورهای در حال رشد آنموقع اکنون به گروه 
ه اند، تعدادی از کشورهای توسعه نيافته آن کشورهای توسعه يافته پيوست

زمان مانند هندوستان، چين و برزيل اکنون در زمره کشورهای در حال 
در سطح جهانی مطرح ميباشند، دموکراسی به نحوی هستند که رشدی 

بيسابقه در پهنه جهان گسترش يافته است، تحوالت فنآوری اطالعات و 
 يکديگر وابسته کرده است، جامعه ارتباطات کشورها و مردم جهان را به

مدنی  گسترش يافته و سازمانهای جامعه مدنی از قدرت و نفوذ روز 
افزونی برخوردار ميباشند، توازن نيرو به نفع بخش خصوصی تغيير 

 برتر در موقعيتی جهانی اکنون دارای سرمايه و ملیکرده، شرکتهای فرا
اد جهانی همپای اين اما شيوه مديريت اقتص.  اقتصاد جهان ميباشند

اقتصاد با به عبارت ديگر، .   تحوالت عميق ساختاری متحول نشده است
  آنسرعت فزاينده ای جهانی شده است، اما نهادهای اجتماعی و سياسی

  .  عمدتا در وضعيت محلی، ملی و منطقه ای باقيمانده اند
  

راملی، دولتهای ملی، شرکتهای فعبارتند از  جهانی سازیاصلی بازيکنان 
نهادها و موسسات بين المللی نظير سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق 

 موسسات غير ، )WTO( سازمان تجارت جهانی ) IMF(بين المللی پول 
همياری اقتصادی، سازمانهای و مجموعه ای از انتفاعی غير دولتی 

 و یپروسه جهانی سازی، سير تکامل. سياسی و امنيتی منطقه ای
جه کنش و واکنش ينتعالوه بر تحوالت تکنولوژی  آن سرنوشت نهايی

    .است نيروهااين متقابل مجموعه همه  
 

تقسيم منافع و هزينه های جهانی سازی و اينکه آيا ميتوان پيآمدهای منفی 
جهانی شدن را کنترل کرده  و همگان را در دستآوردهای آن سهيم نمود 

ختار نهادهای تنظيم کننده و سابه ساختار سياسی اقتصاد جهانی، ماهيت 
 و نتيجه رقابت بين گروههای اقتصادی و اجتماعی فعال در اين نهادها آن
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و برای ه  ک قوانين بازی را بايد ديد که به عبارت خالصه .  بستگی دارد
 بی شک ايدئولوژی، اهداف، اختيارات و مکانيزم ؟ کندميچه کسی تعيين 
را تدوين و به اجرا ميگذارند نقش  نهادهايی که اين قوانين تصميم گيری

  . دنتعيين کننده ای در اين فرايند ايفا ميکن
  

 اهداف، الويتها و دستورکار نهادهای اقتصاد جهانی اساسا توسط چند 
 و تصميم گيریکشور توسعه يافته صنعتی تعيين ميگردد  و مکانيزم 

ای کشوره.  اجرايی آنها توسط اين چند کشور کنترل و اداره ميشود
 پيرامون مسائلی تصميم گيریدرحال رشد و توسعه نيافته معترضند که 

که برای آنها دارای جنبه حياتی است اساسا نميتواند به عهده سازمانهايی 
فزون   ا. واگذار شود که اين کشورها در آنها فاقد نمايندگی موثر ميباشند

ی مالی الزم بر اين، کشورهای توسعه نيافته غالبا فاقد مهارت و تواناي
برای استخدام وکال و متخصصين بين المللی ميباشند تا بتوانند بر اين 

پيشرفت مطلوب جهانی شدن مستلزم . سازمانها تاثير محسوسی بگذارند
  .   برخورد با اين نا به هنجاری ساختاری است

  
در سطح ملی نظارت دموکراتيک جامعه بر بازار موجب تعديل، تثبيت 

در سطح جهانی مکانيزم مشابهی برای .  ه آن ميشودوعملکرد عادالن
 و هيچيک از نهادهای جهانی موجود تنظيم بازار جهانی وجود ندارد

توانايی آنرا ندارند که بازار جهانی را تحت پوشش يک نظارت 
  قوانينی که عملکرد بازار جهانی را .دموکراتيک موثر تنظيم و اداره کنند

قوانين و نهادهای اجتماعی عمدتا تحت و تند هستنظيم ميکنند نا متعادل 
روند موجود جهانی شدن فاقد .  شعاع قوانين و نهادهای اقتصادی ميباشندال

يک سيستم موثر برای برقراری تعادل بين سياستهای اقتصادی و 
  . تماعی، بين مقتضيات بازار و دموکراسی استجا

  
 تنظيم بازارضرورت .  2

ياسی و نظامی کشورها يک واقعيت است که نابرابری قدرت اقتصادی، س
در سطح ملی نيز نابرابری های مشابهی وجود .  ديده گرفتانميتوان آنرا ن

اما در اين سطح پذيرفته شده است که نظام مديريت اقتصادی و .  دارد
سياسی جامعه ميبايست اين نا برابری ها را تعديل کند و منافع کليه اقشار 
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اين  مديريت بازار جهانی بر متاسفانه.  دنمايو تامين اجتماعی را نمايندگی 
  .        پايه مبتنی نيست

  
در سطح ملی کارکرد بازار همواره توسط دولت و نهادهای مربوطه تحت 

اين نظارت بين .  نظارت دموکراتيک جامعه تنظيم و کنترل ميشود
واقص مقتضييات اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار ميکند، کاستی ها و ن

.  بازار را جبران کرده، موجب پايداری و کارآيی مکانيزم بازار ميشود
، افت  در نبود چنين نظارتی بحرانهای اقتصادی و سياسی دوره ای

 ثبات و پايداری نظام منافع و هزينه هاتوزيع بسيار نابرابر کارآيی و 
  .بازار را به خطر خواهند انداخت

  
بهی برای تنظيم و نظارت دموکراتيک در سطح بين المللی مکانيزم مشا

اين امر از يکسو بازار جهانی را مستعد بروز .  بازار جهانی وجود ندارد
. بحرانهای دوره ای ميکند و مانع از کارکرد بهينه بازار جهانی ميگردد

 بين منافع و هزينه های جهانی شدنموجب ميشود تا از سوی ديگر، 
کشورها   ناعادالنه تقسيم شود  وکشورهای عضو جامعه جهانی به نحوی

   .و اقشار اجتماعی ضعيف از دستآوردهای جهانی شدن بی بهره بمانند
  

ع فتدوين ميشوند بيشتر به نتوسط نظام موجود قراردادها وقوانينی که 
برای مثال در زمينه تجارت جهانی . کشورهای توسعه يافته عمل ميکنند

فته با موانع دشواری در هنوز صادرات کليدی کشورهای توسعه نيا
همچنين، در اثر اين قوانين .  کشورهای توسعه يافته روبرو است
گذاری خود را در عرصه های  کشورهای درحال رشد استقالل سياست

.  متعددی که در آنها هنوز نيازمند ظرفيت سازی ميباشند از دست داده اند
های توسعه در مجموع، قوانين و قراردادهای موجود مسائل خاص کشور

نيافته و در حال رشد نظير توسعه ظرفيتهای جديد، انتقال تکنولوژی و 
د توجه قرار ورمقابله با مشکالت ناشی از اصالحات اقتصادی را کمتر م

  .ميدهند
  

دوما، اين قوانين عمدتا متوجه سياستهای اقتصادی و توسعه بازار ميباشند 
. ندمی پردازامنيت شغلی و کمتر به سياستهای اجتماعی نظير اشتغال و 

در حاليکه توسعه پايدار و متعادل جهانی شدن مستلزم ايجاد تعادلی 
در . مطلوب بين رشد اقتصادی و تامين ثبات و امنيت اجتماعی است
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 ی کهتحليل نهايی، قوانين مديريت بازار جهانی ميبايست با توجه به تاثير
در زمينه ن بر اين، فزو ا. تدوين شوندميگذارند بر روی زندگی مردم 

اقتصادی نيز به جنبه هايی مانند جلوگيری از رفتارهای غير رقابتی در 
) 20"بهشت های مالياتی"گسترش (بازار جهانی، فرار از پرداخت ماليات 

  .و رفع نواقص سيستم مالی جهانی کمتر توجه ميشود
  

ب سوما نبود يک سيستم مناسب برای تنظيم فعاليت های اقتصاد جهانی سب
 با ه و مقابلی ميشود که نظام جهانی فاقد مکانيزم موثری برای پيشگير

نبود يک از همچنين عدم هماهنگی ناشی .  اقتصادی باشدبحرانهای 
 و نبود هماهنگی مطلوب بين سياستهای نهادهای متعدد ه تم تنظيم کنندسسي

  .هزينه سنگينی را بر اقتصاد جهانی تحميل ميکند
     

ت کنونی اقتصاد جهانی فاقد سيستم و مکانيزم موثری ، مديريباالخره
در کشورهای توسعه يافته .  برای تامين امنيت اجتماعی و اقتصادی است

 با فقر و تامين امنيت هاز درآمد ملی صرف مقابلتوجهی بخش قابل 
ی ادر سطح جهانی انجام اين وظيفه بر عهده سازمانه.  اجتماعی ميشود
 بودجه و منابع نسبتا کمی در  المللی است کهژانس بينخيريه و چند آ

  .  دناختيار دار
  
 غير تصميم گيریسيستم .  3

 دموکراتيک
 در نهادهای جهانی دموکراتيک نبوده و تصميم گيریدر مجموع سيستم 

نميتواند خواستهای کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد را به درستی 
%  60جمعيت جهان دارای % 15 کشورهای توسعه يافته با.  نمايندگی کند

آرا در % 34المللی پول،  کل تعداد آرا در بانک جهانی و صندوق بين
.  ميباشندآرا در سازمان ملل % 17صندوق بين المللی توسعه کشاورزی و

 که کنترل شورای امنيت سازمان مللدر مورد اخير بايد توجه داشت 
    .عمدتا در اختيار چند کشور پيشرفته صنعتی است

  

                                                 
20  Tax heavens  
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در بانک جهانی و صندوق بين المللی پول تقسيم حق رای بين کشورهای 
عضو مبتنی بر مجموعه ای از شاخصهای کمی اقتصادی و يک شاخص 

اگر ميزان توليد ناخالص ملی را مبنای تقسيم  .  غير کمی سياسی است
رای کشورهای در حال رشد به ويژه اتعداد حق رای قرار دهيم، تعداد 

فريقای جنوبی آسيايی و تا حدودی کشورهای آمريکای التين و کشورهای آ
 8از نظر تقسيم قدرت در هيئت مديره، .  کمتر از حد نصاب الزم ميباشد

بقيه .  اشنديبمستقيما دارای نماينده خود در هيئت مديره مهر کدام کشور 
 گروه تقسيم ميشوند که هر گروه دارای يک نماينده در 16کشورها به 

د ندارنه نماينده مستقيم در هيئت مديره کيی کشورها . ديره استهيئت م
 گروه جا بجا شوند و توسط گروه مورد نظرشان در 16ميتوانند بين اين 

  .  هيئت مديره نمايندگی شوند
  

عالوه بر اين بسياری از تصميمات کليدی نظام جهانی در نهادهايی گرفته 
يافته صنعتی محدود ميباشد، د که عضويت آنها به کشورهای توسعه نميشو

، سازمان همکاری اقتصادی ) کشور پرقدرت جهان7گروه  (7مانند گروه 
.  10 و گروه  (Basle Committee) لزا، کميته ب)OECD(و توسعه 

تصميماتی که در اين سازمانها گرفته ميشود دارای پيآمدهايی سرنوشت 
شکل  شورها در  بدون اينکه اين کساز برای ساير کشورهای جهان است

بسياری از برای مثال، .   داشته باشندی اين تصميمات مشارکتگيری
کشورهای توسعه نيافته و درحال رشد و همچنين  سازمانهای جامعه مدنی 

 محل مناسبی برای مذاکره و وضع قرادادهای چند OECDبرآنند که 
  اين سازمان عمدتا نماينده منافعزيراه سرمايه گذاری نيست، بجان

آن بيشتر متوجه حفظ حقوق و  فعاليت کشورهای توسعه يافته ميباشد و
وليت آنها در برابر کشورهايی که در ئ تا مساستمنافع سرمايه گذاران 

    .يه گذاری ميکننداآنها سرم
  

مشکالت کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد در رابطه با مديريت 
تصميم يک بودن نهادهای جهانی به نابرابری توازن قوا وغير دموکرات

مديريت جهانی اکنون طيف وسيعی از .   نظام جهانی محدود نميشودگيری
بسياری از اين موضوعات به .  موضوعات گوناگون را در بر ميگيرد

لحاظ فنی بسيار پيچيده و تخصصی ميباشند و بررسی و پيگيری آنها 
اين امر .  شديبرون از توان کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد ميبا

  . مشارکت موثر اين کشورها را در مذاکرات بين المللی دشوار ميسازد
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حتی در نهادهايی مانند سازمان تجارت جهانی که در آن کليه کشورها از 
حق رای برابر برخوردار ميباشند به دليل نابرابری شديد قدرت اقتصادی 

نه بوده و منعکس و سياسی کشورها نتيجه مذاکرات تجاری غالبا نا عادال
  . کننده منافع کشورهای درحال رشد نميباشد

  
   عدم شفافيت.  4

قوانين .  فاف نيستش نهادهای بين المللی تصميم گيریسيستم کارکرد و
ند که اطالعات و نمنظمی وجود ندارد تا نهادهای بين المللی را موظف ک

ب به در چارچوب و ضوابط مناسرا داليل سياستهای اتخاذ شده خود 
عليرغم اصالحات اخير، عدم .  اطالع افکار عمومی  جهان برسانند

شفافيت و نبود يک سيستم مناسب در درون سازمانهای جهانی برای 
  .  ميباشدحسابگيری و حسابدهی يکی از مشکالت مهم سيستم موجود 

  
 وجود ندارد تا سياستها، کارکرد، کارايی و تاثير وثری ممکانيزمهمچنين، 
ای سازمانهای جهانی بر کشورها و مردم جهان را مورد ارزيابی سياسته

  .  مستقل قرار دهد
  
هيچ نظم و پروسه مشخص و موثری وجود ندارد تا به فزون بر اين، ا

ند متضرر ميشوکشورها و مردمی که از سياستهای سازمانهای بين المللی 
جديد نظر اجازه دهد تا به تصميمات اتخاذ شده اعتراض کرده و تقاضای ت

  .  و يا خسارت بکنند
  

ايجاد سيستمی برای انجام اين امور، به ويژه ارزيابی دوره ای سياستهای 
سازمانهای جهانی توسط يک سازمان مستقل و موظف کردن سازمانهای 
جهانی به ارائه منظم اطالعات خود به افکار عمومی گام موثری در 

    .هد بودپيشبرد شفافيت و کارايی  مديريت جهانی خوا
  

کليه نهادهای بين المللی ميبايست در برابر افکار عمومی جهان و 
تصميمات نهادهای بين  . پارلمانهای کشورهای عضو پاسخگو باشند

.  المللی به ندرت توسط پارلمانهای ملی بررسی و بازبينی ميشوند
پارلمانهای کشورهای عضو با بررسی سياستهای سازمانهای جهانی و 
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 و دموکراتيزه کردن يتد تاثير مثبتی بر شفافنی از آنها ميتوانحساب گير
  .  نظام مديريت جهانی بگذارند

  
  عدم مهاهنگی  .5

عدم انسجام و هماهنگی بين تصميمها و سياستهای سازمانهای متعدد 
در واقع . جهانی يکی ديگر از مشکالت ساختار مديريت جهانی است

ر درون مجموعه ای از سازمانهای  پيرامون مسائل جهانی دتصميم گيری
کمتر به  د ونمستقل انجام ميگيرد که هريک مسئول بخش معينی ميباش

مانند تجارت، (ند نتاثيرات تصميمهای خود بر روی ساير بخشها توجه ميک
از سوی .  )امور مالی، کار، بهداشت، امور اجتماعی و کمکهای توسعه

  .  دوجود ندارسازمانها سيستم مشخصی برای هماهنگ کردن اين ديگر 
  

سياستهايی است که با يکديگر هماهنگ و سازگار اتخاذ اين امر نتيجه 
 ميتواند نتايج مثبت سازمان تجارت جهانیبرای مثال سياستهای .  نميباشند

 و سياستهايی را که سازمانی ديگر برای کمک به توسعه اقتصادی 
تخاذ کرده است خنثی او در حال رشد کشورهای توسعه نيافته اجتماعی 

 برآنند که وظيفه اين سازمان رفع موانع WTOگردانندگان در واقع .  کند
تجارت آزاد بوده و بررسی پيآمدهای اجتماعی و محيط زيستی تجارت 

 سياستهای همچنين.  جهانی ازحيطه اختيارات و وظايف آن خارج ميباشد
سازمان ديگر در صندوق بين المللی پول ميتواند سياستهايی را که يک 

همانند اين مشکل در .   است تضعيف کنداتخاذ کرده زمينه امور اجتماعی 
اما در سطح جهانی ابعاد آن بسيار بزرگتر و . سطح ملی نيز وجود دارد

 در سطح ملی نهاد و مکانيزم مشخصی برای بعالوه، .  ده تر ميشوديپيچ
حال آنکه در د، هماهنگ کردن سياستهای ارگانهای مختلف وجود دار

  .  سطح بين المللی مکانيزم مشخصی وجود ندارد
  

نبود يک نهاد و سيستم موثر برای هماهنگ کردن سياستها و کارکرد  
سازمانهای جهانی موجب افت کارآيی و اتالف منابع شده و هزينه سنگينی 

  .را بر اقتصاد جهانی تحميل ميکند
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 قوانين جتارت  . 6
جهانی بيشتربه نفع کشورهای ثروتمند ميباشند و قوانين حاکم بر تجارت 

در .  گاه حتی به زيان کشورهای درحال رشد و توسعه نيافته عمل ميکنند
با پيگيری کشورهای توسعه يافته و نهادهای بين  ،زمينه کاالهای صنعتی

اما در زمينه .   تجارت آزاد در سطح جهانی برقرار شده استالمللی،
شورهای درحال رشد و توسعه نيافته در آنها محصوالت کشاورزی که ک
 تجارت آزاد جهانی هنوز با موانع جدی در ،دارای برتری نسبی ميباشند

در هنگام بحران کشورهای توسعه .  استه مواجهکشورهای توسعه يافت
 برای تدوين سياستهای اقتصادی و توجهیيافته از آزادی عمل قابل 

هانی موجود که توسط نهادهای جهانی اما قوانين ج. اجتماعی برخوردارند
ميشوند آزادی عمل کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته وضع و اجرا 

را در انتخاب سياست های مناسب برای مقابله با بحرانهای اقتصادی بيش 
سياستهای بين المللی در بسياری از موارد .  از حد الزم محدود ميکنند

 حال رشد و توسعه نيافته تدوين و بدون توجه به مقتضيات کشورهای در
اينگونه سياستهای نامتعادل نابرابريهای موجود در جامعه .  اجرا ميشوند

  .        جهانی را تشديد و تعميق ميکنند
  

 دارای تاثيرات نابرابری بر کشورهای ثروتمند و جهانیتجارت قوانين 
بسيد توليدات  اين امر دارای جوانب متعددی است مانند سو. فقير ميباشند

تعرفه های کشورهای سطح باالی کشاورزی در کشورهای در حال رشد، 
بر روی صادرات کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته،  توسعه يافته 

های استاندارد توسعه يافته، استفاده از یساختار تعرفه ها در کشورها
 تکنيکی به عنوان مانعی در برابر صادرات کشورهای در حال رشد و
 و توسعه نيافته، قوانين مربوط به تنظيم حق مالکيت فکری و رقابت

ميپردازيم که مجموعه قوانين اين در زير به اختصار به بررسی  . غيره
    .دنهزينه سنگينی را برکشورهای در حال رشد و توسعه نيافته تحميل ميکن

  
 سدهای محايتی

کاالهای دات برابر واروجود سدهای تعرفه ای در کشورهای شمال در 
کشورهای جنوب يکی از جوانب اصلی اين سيستم  شده درتوليدکاربر 

جنبه  سوبسيد توليدات کشاورزی در کشورهای توسعه يافته . نابرابر است
ر در کشورهای اصلی کاهش فقيکی از موانع که ديگر اين سياست است 
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عه عمال برنامه کمکهای خارجی به کشورهای توس وميباشدتوسعه نيافته 
ارزش سوبسيد کشورهای توسعه يافته به کاالهای . نيافته را خنثی ميکند
اين در حالی است که .   بليون دالر در روز است1کشاورزی بالغ بر 

         .  ادامه حيات ميدهند دالر در روز 1جمعيت فقير جهان با % 70
از سوی ديگر، کاهش قيمت واقعی کاالهای کشاورزی و مواد اوليه غير 

اقتصاد اکثر کشورهای توسعه نيافته .  نفتی بر مشکل فوق افزوده است
.  شديدا به صادرات کاالهای کشاورزی و مواد اوليه غير نفتی وابسته است

 قلم ازصادرات عمده اين 18 قيمت جهانی 2000 تا 1980در فاصله 
اين .   کاهش يافت% 25محصوالت پس از احتساب نرخ تورم به مقدار 

، برنج %)64(، قهوه %)47(ت به ويژه در مورد پنبه سقوط قيم
بسيار شديد بوده %) 73(و قلع %) 77(، شکر %)71(، کاکائو %)61(

     .است
  

دارای راه حل کشاورزی و مواد خام مشکل کاهش قيمت محصوالت 
اما حذف سوبسيد کشورهای توسعه يافته به توليدات .  نيستروشنی 

طبق .   بر شدت مشکل نخواهد افزودداخلی کاالهای کشاورزی دستکم
سوبسيد پنبه در کشورهای توسعه تدريجی محاسبات بانک جهانی، حذف 

افزايش در سطح % 6افزايش در قيمت و % 13 موجب سال 10 طی يافته
در اين صورت صادرات پنبه آفريقا .  اين محصول خواهد شدجهانی توليد 

  .  افزايش خواهد يافت% 13
  

 اما برای مقابله با مشکل کشورهای ،شمگيرميباشدچچه گرافزايشی  چنين
برای کمک بيشتر به کشورهای توسعه .  توسعه نيافته کافی نخواهد بود
به عمل آورد تا اين کشورها بتوانند تری  نيافته ميبايست اقدامات جدی 

 تا صادر کنندشده پروسه به صورت محصوالت کشاورزی خود را 
کشورهای توسعه يافته در  اما .آنها شودارزش افزوده بيشتری نصيب 

باالتر از محصوالت خام محصوالت پروسه شده ای  بر هاسطح تعرفه
 مانع از توليد ارزش افزوده الزمه در کشورهای توسعه اين امر.  ميباشد
ميشود وحرکت اين کشورها را به مرحله باالتر حلقه توسعه که نيافته 

ارزش افزوده بيشتری ميباشند آهسته متکی بر توليد کاالهايی که دارای 
عليرغم توافقنامه دور اروگوئه، کشورهای توسعه يافته صنعتی . ميکند

ساختار پله ای تعرفه را به ويژه در بخشهای مواد غذايی، منسوجات، 
عالوه بر سوبسيد به اين ترتيب، .  پوشاک و کفش همچنان حفظ کرده اند
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به نيز کشورهای توسعه يافته  ی ها سطح و ساختار تعرفهتوليدات داخلی، 
    .زيان کشورهای توسعه نيافته عمل ميکند

  
سياستهای تجاری کشورهای توسعه يافته در زمينه صنايع نساجی و 

کشورهای توسعه .   ديگری است که ميبايست از آن نام بردنمونه پوشاک 
نيافته و در حال رشد در زمينه توليد اين محصوالت به ويژه پوشاک 

وجات و سصادرات من%  50در واقع  .  ارای برتری نسبی ميباشندد
بسياری .  صادرات پوشاک جهان توسط اين کشورها انجام ميگيرد% 70

از کشورهای درحال رشد و توسعه نيافته شديدا به صادرات اين کاالها 
ها در کشورهای اما سطح تعرفه بر واردات اين کاال.  وابسته ميباشند
 برابر ميانگين تعرفه بر ساير 4 تا 3طور متوسط  بين  بتوسعه يافته

   .  کاالهای صنعتی است
  

البته در انجام اين اصالحات ميبايست وضعيت کشورهای توسعه يافته را 
تعداد کارگرانی که در بخشهای  در اين کشورها . نيز درک کرد

 رابه کار اشتغال دارند رقم بااليی کشاورزی و صنايع نساجی و پوشاک 
ی از اين زيادانجام اصالحات فوق موجب بيکاری تعداد .  تشکيل ميدهد
مشکالت اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را به همراه  و  کارگران شده
لذا انجام اين اصالحات ميبايست طی يک برنامه منظم .  خواهد آورد

چنين برنامه .  همراه با حمايتهای اجتماعی و اقتصادی الزم انجام پذيرد
 ميبايست از يکسو کارگرانی را که مشاغل خود را در اين روند از ای

دست ميدهند تحت پوشش بيمه کار و اجتماعی قرار دهد و از سوی ديگر 
موزش مهارتهای جديد به آنها و ايجاد آبا سرمايه گذاری الزم بر روی 

ديگر به ويژه ظرفيتهای جديد در ساير بخشها انتقال آنها را به بخش های 
   .  سازد ميسر های جديدبخش

  
 ای فنیهاستاندارد

های فنی و کيفی برای کاالهای صادراتی، مانند بسته استانداردتعيين 
مانده سموم دفع آفات بر بازبندی،  بهداشت مواد غذايی و سطح مجاز 

اما اين .  استروی محصوالت کشاورزی امری مثبت و قابل پشتيبانی
رفانه و با رعايت منافع و شرايط کليه ها ميبايست به نحوی بيطاستاندارد

اين .  کشورها از جمله کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته تعيين شوند
از . ها بر کشورهای توسعه نيافته هزينه سنگينی تحميل ميکننداستاندارد
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ها در مواردی استاندارداين نگرانی وجود دارد که اين سوی ديگر، 
کشورهای در حال رشد و توسعه نعی در برابر صادرات ابصورت م

تصميم اخير اتحاديه اروپا برای افزايش برای مثال، .  نيافته عمل ميکنند
به   واردات خشکبار، غله و ميوه های خشکدر aflatoxinsسطح مجاز

بررسی .  های بين المللی نگران کننده ميباشداستاندارددرجه ای  باالتر از 
اين افزايش سطح صادرات کاالهای بانک جهانی نشان ميدهد که در اثر 

 در سالدالر ليون مي 70معادل يعنی ، %64 از آفريقا به ميزان مزبور
  .  کاهش خواهد يافت

  
 استفاده های ءاز سوتا قوانين سازمان تجارت جهانی تالش ميکنند 

اما کشورهای توسعه نيافته غالبا .  احتمالی در اين زمينه جلوگيری کنند
مه ميباشند تا بتوانند از منافع خود در مذاکرات مربوط به فاقد امکانات الز

 ها استانداردفزون بر اين، رعايت اين .  ها دفاع کننداستانداردتعيين اين 
 و فنی کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد یمالغالبا خارج از توان 

کمکهای مالی و فنی ست با ايپيشبرد اين سياست ميبلذا، .  ميباشد
 پيشرفته صنعتی برای ايجاد ظرفيتهای الزمه در کشورهای کشورهای

ها ميتوانند به استاندارددر غير اين صورت اين .  توسعه نيافته همراه باشد
صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نيافته عمل 

  . دنکن
  

  کيت فکریمالحق 

بوط به حق قوانين مرتدوين  خاطر نشان شد، سومهمانطور که در فصل 
توسعه  برای (Intellectual Property Rights (IPR))مالکيت فکری 

زيرا در غير اين صورت سرمايه گذار . دانش و فنآوری ضروری ميباشد
از سرمايه گذاری خود در تکنولوژی جديد بهره الزم را توانست نخواهد 

اين امر موجب کند شدن آهنگ توسعه فنآوری و اختراع .  بدست آورد
اما از سوی ديگر، اين مکانيزم با ايجاد ساختار انحصاری، . واهد شدخ

کاهش رقابت و ايجاد موانع حقوقی در برابر حرکت آزاد دانش موجب کند 
قوانين مربوط به حق . شدن آهنگ توسعه دانش و فنآوری خواهد شد

قانون مالکيت فکری  ات مثبت و منفیمالکيت فکری ميبايست بين تاثير
تا بتواند بصورت عامل موثری در توسعه نمايد سبی برقرار تعادل منا

به ماهيت قوانين حق مالکيت فکری کارکرد در عمل، .  فنآوری عمل کنند
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و کارآيی سيستمی که برای کنترل و تنظيم حق مالکيت فکری تدوين 
  .  ميشود بستگی خواهد داشت

 حق مالکيت در اين زمينه برخی برآنند که قوانين جديدی که برای تنظيم
وده وآهنگ گسترش فنآوری به کشورهای بفکری تدوين شده اند بهينه ن

انتقال تکنولوژی به کشورهای توسعه .  توسعه نيافته را آهسته کرده اند
تماعی اين کشورها و جنيافته و در حال رشد برای توسعه اقتصادی و ا

 دسترسی ديدبرای مثال قوانين ج.  مبارزه با فقر دارای اهميت کليدی است
ه با ايدز و ساير بيماريهای برای مبارزالزم  هایکشورهای فقير به دارو

  .   غير ممکن ساخته استرا به قيمتهای معقول و قابل استطاعت مهلک 
  

همچنين سيستم جديد موجب شده است تا دسترسی به دانش و اطالعات 
برای .  گرددمحدود ند در دسترس عموم بوده ا  و گاه قرنها سنتی که سالها

 داروهای سنتی، گياه ها، دانه ها و فراملیمثال، اخيرا شرکتهای 
 و درحال رشد را  محصوالت طبيعی موجود در کشورهای توسعه نيافته

به ثبت رسانده و استفاده عموم از اين پس از انجام تغييراتی جزيی 
  .  محصوالت را محدود و پر هزينه کرده اند

  
مان تجارت جهانی در دست تدوين است تا اين اکنون اقداماتی در ساز

اين نگرانی وجود دارد که اما در مجموع .  مشکالت را برطرف کند
وضعيت موجود موجب تعميق شکاف دانش بين کشورهای توسعه يافته  و 

به ويژه آنکه کشورهای توسعه نيافته فاقد توان .  توسعه نيافته گردد
يباشند تا بتوانند منافع خود را در اقتصادی و سياسی و مهارتهای الزم م

  .        نظام حقوقی جديد تامين کنندشکل  گيری
  

 ضرورت تبعيض مثبت
تدوين قوانين عادالنه در زمينه تجارت جهانی گامی مهم در جهت رفع 

اما اين اقدامات چنانچه با . نواقص روند کنونی جهانی سازی است
درحال رشد برای کمک به تدابيری به نفع کشورهای توسعه نيافته و 
امتيازهای ويژه و "توافقنامه .  توسعه آنها همراه نباشد کافی نخواهند بود

به کشورهای )  Special and Differential Treatment(" ترجيحی
سازمان تجارت فرصت بيشتری برای اجرای مصوبات درحال رشد 

توافقنامه  ميدهد و کمکهايی را جهت تقويت ظرفيت آنها و اجرای جهانی
 و امکانات امتيازها.   در اختيار آنها ميگذاردسازمان تجارت جهانیهای 
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اما .  ويژه ای نيز برای کشورهای توسعه نيافته در نظر گرفته شده است
 کافی و پاسخگوی شرايط ويژه اين کشورها امتيازهادر مجموع اين 

قتصادی بين با توجه به شکاف عميقی که به لحاظ سطح توسعه ا.  نميباشند
کشورهای پيشرفته و کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد وجود دارد 

برای کشورهای " تبعيض مثبت"قوانين تجارت جهانی ميبايست نوعی 
توسعه نيافته و در حال رشد قائل شوند تا اين کشورها بتوانند ظرفيتهای 

 خود الزم برای بهره برداری موثر از روند جهانی شدن را در کشورهای
التزام کشورها به اجرای توافقنامه های سازمان دستکم،  . ايجاد کنند

    .  تجارت جهانی ميبايست تابعی از سطح توسعه اقتصادی آنها باشد
  
 سرمايه گذاری مستقيم خارجی.   7

ی جلب سرمايه رارقابت شديد کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته ب
 از حد سطح مالياتها، ناديده گرفتن گذاری خارجی ميتواند موجب افت بيش

های شرايط کارو ساير استانداردقوانين مربوط به حفظ محيط زيست و 
در  برخی از کشورها  سطح مالياتها .  امور مربوط به تنظيم بازار گردد

.  بيش از حد باال بوده و ضوابط کنترل و تنظيم بازار نامعقول ميباشند
يی کردن سطح مالياتها و ضوابط تنظيم بديهی است که در اين موارد عقال
در اينجا منظور مواردی است که .  بازار درست و الزم خواهد بود

 بيش امتيازهاکشورها برای جلب سرمايه گذاری خارجی مجبور به دادن 
ی اثرات مثبت سرمايه گذاری خارجی امتيازهاچنين .  از اندازه ميشوند

يی مبادله ميتواند به زيان نهانتيجه نثی ميکند و در مواردی خرا 
  .  کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته تمام شود

  
 و بار دوم 1970دهه تا به حال سازمان ملل دو بار، يک بار در اواخر 

، تالش کرده است تا برای تنظيم سرمايه گذاری خارجی 1980در اواخر 
که به بوطه مرطرح اوليه توافقنامه در .  های مناسبی تدوين کنداستاندارد

سازمان ف است و معر21فراملیآيين نامه سازمان ملل برای شرکتهای 
 را در فعاليتهای بين فراملیتالش کرد تا وظايف و حقوق شرکتهای ملل 

اما اين تالش هر دوبار با شکست .  المللی شان مشخص و تعريف کند
توافقنامه چند " برای تدوين يک OECDهمچنين، تالشهای .  مواجه شد

                                                 
21  United Nations Code of Conduct on Translational Co-operations 
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علت اين .   نيز با شکست مواجه شده است22"انبه برای سرمايه گذاریج
شکست مخالفت جدی اتحاديه های کارگری و سازمانهای غير انتفاعی 
غير دولتی با طرح توافقنامه بود، زيرا طرح پيشنهادی حقوق متعددی را 

نکه وظايف و مسئوليت ايبرای سرمايه گذاران خارجی تعيين ميکرد بدون 
به 1998اين طرح در سال .  دنمايآنها را در برابر کشور ميزبان مشخص 

  .  کنار گذاشته شد
  

 منتقل شده سازمان تجارت جهانیکانون اين مباحث به  در حال حاضر
طرحهايی که اکنون در اين سازمان در دست بررسی است بر .  است

 خارجی و داخلی تاکيد اصول عدم تبعيض و برابری سرمايه گذاری
اين اصول با مخالفت جدی کشورهای در حال رشد، اتحاديه های .  دارند

مخالفين .  استشده کارگری و سازمانهای غير انتفاعی غير دولتی مواجه 
معتقدند که اصل برابری سرمايه گذاری خارجی و داخلی نادرست است 

ست آزادی عمل ی ميبايسزيرا کشورها به داليل موجه اقتصادی و سيا
  .  بومی حمايت کنند باشند تا از صنايع کوچک و متوسطداشته

  
اکنون به تنظيم سرمايه گذاری خارجی در نبود يک نظم جهانی مناسب، 

صورتی غير منسجم، در چارچوب قراردادهای دوجانبه و قراردادهای 
 مانند سازمان تجارت جهانی  و توافقنامه های NAFTAمنطقه ای مانند 

GATS، SCMs 23   وTRIMsرقابت شديد بين به علت   .انجام ميگيرد
نابرابری کشورهای درحال رشد برای جلب سرمايه گذاری خارجی و 

  واز يکسو در حال رشد و  بين کشورهای توسعه نيافتهقوا توازن 
، اين نگرانی  از سوی ديگرکشورهای توسعه يافته و فراملیشرکتهای 

و قراردادهای دوجانبه کشورهای در حال وجود دارد که در مذاکرات 
 امتيازهارشد و توسعه نيافته مجبور به پذيرش شرايط نامطلوب و اعطای 

                                                 
22  Multilateral Agreement on Investment (MAI)   
23   General Agreement on Trade and Services (GATS),  Subsidies 

and Countervailing Measures (SCMs), Trade Related Investment 
Measures (TRIMs) 

:برای بررسی مفاد اين توافقنامه ها به منبع زير مراجعه کنيد  
UNCTAD: Word Investment Report, FDI Policies for 
development: National and International Practices, 
www.unctad.org/wir.  
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 برای تخفيف اين مشکل کشورهای توسعه نيافته و در . بيش از حد بشوند
های منطقه ای چارچوب پيمانحال رشد ميتوانند به صورت گروهی در 

با نيروی بيشتری با شرکتهای  ظيم وعمل کنند تا رقابت ميان خود را تن
اما در نهايت حل . کشورهای توسعه يافته وارد مذاکره شوند و فراملی

مناسبی برای تنظيم مکانيزم اصولی اين مشکل مستلزم تدوين قوانين و 
     .  سرمايه گذاری خارجی است

  
 تنظيم رقابت.  8

 رقابت، در سطح ملی اکثر کشورها دارای قوانين سختی برای تنظيم
اما در . گيری کارتلها ميباشند کنترل انحصارات و جلوگيری از شکل

تنها موردی که .  سطح بين المللی و جهانی قوانين مشابهی وجود ندارد
يعنی ) dumping(ميتوان نام برد قوانين مربوط به جلوگيری از دامپينگ 

قيبان ميدان بدر بردن رعرضه کاال به بازار به قيمت نازل بمنظور از 
اما بين اجرای اين قوانين در سطح ملی و بين المللی تفاوتهای .  است

برای مثال، اثبات دامپينگ در سطح بين المللی، در .  فاحشی وجود دارد
مقايسه با موارد داخلی، بسيار دشوارتر بوده و نيازمند شواهد و مدارک 

  .  استمشکلی بسيار 
  

 سلطه آنها بر بازار جهانی  پر قدرت وفراملیگسترش سريع شرکتهای 
ميتواند به صورت مانعی در برابر ورود شرکتهای جديد به بازار به ويژه 
. ورود شرکتهای متعلق به کشورهای درحال رشد و توسعه نيافته عمل کند

ش ي صورت پذيرفت موجب پيدا90 که در دهه فراملیموج ادغام های 
ه با اصل رقابت آزاد تمرکز بسيار شديدی در بازار جهانی شده است ک

  .مغاير بوده و ميتواند به صورت مانعی در برابر آن عمل کند
  

تنظيم رقابت، در مجموع، بازارجهانی شديدا نيازمند قوانين موثری برای 
جلوگيری از و از موقعيت برتر جلوگيری از سوء استفاده انحصارات 

 . ازار استتشکيل کارتلهای بين المللی برای کنترل قيمتها و تقسيم ب
 مانند قراردادهای ،عرضهتوليد و اعمال محدوديتهای عمودی بر زنجيره 

مربوط به منحصر کردن شبکه های خريد و توزيع به شرکتهای وابسته 
که ميبايست توسط قوانين د ناز موارد ديگر رفتارهای غير رقابتی ميباش

 جهانی انجام اين امور مستلزم تاسيس يک سازمان.  جهانی کنترل شوند
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زيان نبود چنين نظمی .  برای تنظيم و کنترل رقابت در بازار جهانی است
بيش از همه متوجه کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد است که به 
علت ضعف اقتصادی و سياسی نميتوانند از منافع خود در بازار جهانی 

   . دفاع کنند
  
 سيستم مالی.   9

کنترل در کامال حصاری است و شديدا اننظام مالی جهانی موجود 
کشورها دارای نهادها و اين .  کشورهای توسعه يافته صنعتی است
بازار مالی جهان آنها  طريق که ازموسسات مالی بسيار پر قدرتی ميباشند 

 متعلق فراملی اکثر بانکها و موسسات مالی خصوصی . را کنترل ميکنند
هادها وموسسات مالی جهانی نهمچنين، . به کشورهای توسعه يافته ميباشند

نظير بانک جهانی و صندوق بين المللی پول نيز شديدا در کنترل 
 درمجموع کشورهای توسعه نيافته و در حال .کشورهای توسعه يافته اند

 اين نظام از حقوق و نفوذ تصميم گيریرشد در سيستم سياست گذاری و 
 دارای نواقص فزون بر اين، نظام موجودا . موثری برخوردار نيستند

هزينه بسيار سنگينی را بر کشورهای توسعه ساختاری متعددی است که 
  مهمترين ويژگی اين سيستم عدم ثبات .رشد تحميل ميکند نيافته و در حال

   .و ناپايداری آن است
   

 جهانی و گردش فزاينده سرمايه جهانی با یطی دهه اخير توسعه نظام مال
  .  استکشورهای در حال رشد همراه بودهبحرانهای متعددی به ويژه در 

يکی از مشکالت پايه ای اين نظام رشد فزاينده مبادالت سوداگرانه و 
جهانی کوتاه مدت است که موجب نوسانات بسيار شديد در گردش سرمايه 

حجم سرمايه ای که در بازار جهانی در جستجوی فرصتهای . ميشود
ه کمتر کشوری  بازار سرمايعظيم است وبسيارميباشد در گردش  سودآور

 در در کشورمحض آنکه به اين انرژی انبوه .  ری کندبميتواند با آن برا
جابجا کردن با ی فرصت سوداگری ببيند به آن هجوم ميبرد و حال رشد

حجم هنگفتی از سرمايه در يک فاصله زمانی کوتاه موجب بحران مالی و 
کشور  دره ايی سرمخروج ناگهان .اقتصادی در کشور ميزبان ميشود

سرمايه در گله وار موجب فرار  وميکند و نا امنی د وحشت ايجاميزبان 
پس از سقوط قيمتها سرمايه سوداگر به . ابعاد کالن و سقوط قيمتها ميشود

 اما در اين روند بحران پر هزينه ای را بر کشور ميزبان باز ميگردد
اند موجب ورشکستگی ميتواين مکانيزم گاه . کشور ميزبان تحميل ميکند
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 . بيکاری  گسترده و بروز بحرانهای بلند مدت گردد ،متعددصنايع 
 در آسيای جنوب شرقی، آمريکای التين و اروپای 90بحرانهای دهه 
     .رز اين مکانيزم استاشرقی نمونه ب

  
م ابر سر اينکه نظعلمی مراجع بين اکثر کشورها، نهادهای مالی و اکنون 

.  وجود داردتوافق گسترده ای د اصالحات بنيادين است مالی جهان نيازمن
  :ميبايستمديريت اقتصاد جهانی سيستم 

 ، اشدباثبات ب •
 مشوق توسعه پايدار اقتصاد جهانی باشد،  •
 مين کند، دسترسی به سرمايه الزم را برای کليه کشورها تا •
  برای سرمايه گذاری مولد و کارآمد باشد، دارای انگيزه های الزم •
  ،برقرار کندرشد اقتصادی و تامين اشتغال تعادل مناسبی بين  •
 پاسخگوی نيازهای مردم برای اشتغال و زندگی بهتر باشد،  •
 عادالنه سرمايه خارجی در توسعه  وبا مسئوليتمنظم، مشارکت  •

 اقتصادی کشورها را ميسر سازد 
توسعه و ادغام اقتصادی کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد را  •

  صاد جهانی تسهيل کند  در اقت
  
بوده آهسته و محدود اهداف فوق بسيار تحقق در جهت حرکت  به حالتا

اند ميتوان به سه گروه تقسيم اقداماتی را که تا کنون انجام گرفته .  است
    :کرد

اقداماتی برای کاهش احتمال بروز بحران، مانند موظف کردن نهادها  .1
 ترو موسسات مالی به انتشار اطالعات بيش

 برای اعالم خطر آغاز بحران،زنگ خطر  سيستمهایايجاد  .2

ها و کدهای بين المللی برای نظارت بر بازارهای استانداردتدوين  .3
 مالی 

  
، اما کافی نبوده و پاسخگوی اين اقدامات همگی بسيار مفيد و الزم ميباشند

برای مثال، کشورهای .  بسياری از نواقص بنيادين نظام کنونی نميباشند
 در حاليکه . های الزم مشارکت نداشته انداستانداردحال رشد در تدوين در

ها هزينه سنگينی را بر آنها تحميل خواهند کرد، دسترسی استاندارداين 
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برای پيشبرد الزم  تامين بودجه  ومحدود سرمايه جهانی را بازار آنها به 
   .پروژه های اقتصادی را برای آنها دشوارتر خواهند ساخت

  
د که آزادسازی ميده در آسيا و اروپای شرقی نشان 1990ه دهه تجرب

بخش مالی اقتصاد ميبايست به نحوی حساب شده و بدون شتابزدگی انجام 
در .  خواهد شدبحرانهای عميق اقتصادی بروز پذيرد، وگرنه موجب 

زمه ايجاد شوند و نهادهای مالی و قوانين الابتدا  ميبايست انجام اين کار
اما . د مرحله به نحوی حساب شده به اجرا گذارده شوندسپس در چن

نهادهای مالی جهانی در برابر کشورهای  درحال رشد انعطاف پذيری 
الزمه را نداشته و غالبا آنها را مجبور به انجام اصالحاتی شتابزده در 

برای مثال سياستهای صندوق بين المللی پول در .  بخش مالی ميکنند
 عمال 1990در دهه آسيا  جنوب شرقی شورهایکمشکالت برخورد با 

  .  بحران مالی را تشديد وهزينه سنگينی را بر اين کشورها تحميل کرد
  

پس از ( ورودی خالص سرمايه به کشورهای در حال رشد 1996در سال 
در سال .   بليون دالر بود200متجاوز از ) احتساب ميزان خروجی

، مقدار ورودی 90ان دهه اوج بحرپس از يعنی دو سه سال  ، 2002
 بليون دالر يعنی کمتر از 50خالص سرمايه به کشورهای در حال رشد به 

فزون بر اين، از سه .  يک چهارم سطح قبل از بحران کاهش يافته بود
يم خارجی قعنصر تشکيل دهنده گردش سرمايه تنها سرمايه گذاری مست

ورهای در حال  بليون دالر به کش110 بود که موجب ورود یمثبترقم 
 و اوراق بهادار سرمايه گذاری در ی يعن،دو قلم ديگر.  رشد گرديد

 بليون دالر 68 که در مجموع موجب خروج ندوامهای بانکی منفی بود
ی ف در واقع گردش اين اقالم برای شش سال متناوب من. ندسرمايه گرديد

مجموع در  90سيستم مالی جهانی در دهه عملکرد به عبارت ديگر، .  بود
       .   گرديدثروتمند  سرمايه از کشورهای فقير به کشورهای موجب انتقال 

  
شيلی و مالزی در زمينه مقابله با بحران نسبتا موفق رب ادر اين رابطه تج

 یمالی و تجارب هندوستان و چين در زمينه انجام اصالحات بخش مال
  .  قابل توجه ميباشند
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جهانی  هایاستانداردقوانين و   .10
 کار

بر مبنای " اجالس جهانی کپنهاگ برای توسعه اجتماعی "1995در سال 
وعه ای از اصول برای ملی کار اقدام به تدوين مجلکنوانسيون بين الم

سازمان جهانی کار برای متعاقبا، .  کارگران کرد" حقوق بنيادين"تعريف 
مان  ساز. آغاز کردکارزار گسترده ای را پذيرش جهانی اين اصول 

رسما پذيرفت و اين اصول را  خود 1998در کنگره سال جهانی کار 
  .را به تصويب رساند" اعالميه اصول و حقوق بنيادين کار"برمبنای آن 

کشورهای عضو سازمان را موظف ميکند تا اصول اين اعالميه کليه 
  :اعالميه را که به قرار زير ميباشند رعايت کرده و به اجرا بگذارند

کيل مجامع و به رسميت شناختن حق مذاکرات جمعی بر شآزادی ت •
 )collective bargaining(سر شرايط کار 

 حذف کليه اشکال کار اجباری و بردگی •
 الغای کار کودکان •
 حذف تبعيض در کار و اشتغال •
  

مفاد اعالميه فوق اکنون به عنوان  حقوق حداقل نيروی کار توسط جامعه 
اما مصوبات سازمان جهانی کار جنبه ارشادی . ندبين المللی پذيرفته شده ا

 به اين معنا که اين سازمان نميتواند هيچ کشوری را مجبور به ،داشته
روش سازمان کار در پيشبرد اعالميه عمدتا عبارت .  انجام آنها بنمايد

است از انتشار گزارشات منظم در باره رعايت مفاد اعالميه در 
کايات مربوط به عدم رعايت کشورهای عضو سازمان، بررسی به ش

اعالميه و ارائه کمکهای فنی به کشورهای عضو برای انجام مفاد 
   . اعالميه

  
 بلند در جهت بهبود شرايط یگام" اعالميه اصول و حقوق بنيادين کار"

متاسفانه بين واقعيت و اصول با اينهمه، . استبوده کار در اقتصاد جهانی 
طبق برآوردهای موجود . وجود دارداعالميه سازمان کار شکاف عظيمی 

م آنها وکه دوساشتغال دارند  کار بهليون کودک در جهان ي م246اکنون 
 سال اسير 17 ميليون کودک زير 8.  ميباشندر کارهای پرخطر يگدر



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 95

.  24هستندبيگاری، بردگی و کار در شبکه های مواد مخدر و فحشا 
فحشا در ميان بزرگ بيگاری، بردگی و کار در شبکه های مواد مخدر و 

شواهد موجود حاکی از آن است که .  25ساالن نيز بسيار گسترده است
رشد نابرابری  و عدم امنيت شغلی موجب تشديد تبعيض  نژادی و مذهبی 

نقض حقوق اتحاديه های کارگری در ابعاد گسترده رواج .  26شده است
ارگری در قتل فعاالن اتحاديه های ک مفقود شدن، زندانی شدن و. 27دارد

  . 28بسياری از کشورها بطور مرتب گزارش ميشود
 

اجرای برخی از مفاد اعالميه سازمان کار، به ويژه موارد از سوی ديگر، 
مربوط به کار کودکان، برای بسياری از کشورهای توسعه نيافته به لحاظ 

لذا کشورهای توسعه .  فقر و عقب ماندگی آنها کار آسانی نخواهد بود
ست به عنوان يکه اعالميه سازمان کار ميبابر آنند ر حال رشد نيافته و د

بخشی از يک برنامه جامع اصالح اقتصاد جهانی پيشبرده شود که حل 
عدم دسترسی  به بازار و را نيز هدف قرار دهد، به ويژه شکالت آنها م

 برخوردار نبودن ،سرمايه، قوانين ناعادالنه سيستم تجاری و مالی جهان
، رشد  فقر ومسئله بيکاریحل ناسب در سازمانهای جهانی، از حقوق مت

  .  غيرهاقتصادی، انتقال تکنولوژی و 
  

بعالوه اين نگرانی وجود دارد که رشد سريع روند جهانی شدن، رقابت 
شديد کشورهای توسعه نيافته و درحال رشد برای جلب سرمايه گذاری 

 اعالميه خارجی و تضعيف موقعيت نسبی نيروی کار اجرای اصول
 حاکی از آن  موجودبرای مثال شواهد.  سازمان کار را دشوارتر سازد

است که کشورهای در حال رشد برای جلب سرمايه گذاری خارجی اقدام 
به در هم شکستن اتحاديه های کارگری کرده و ضوابطی را ميپذيرند که 

    .  ميباشند" اعالميه اصول و حقوق بنيادين کار"مغاير با 
   

                                                 
24   ILO:  A future without Child Labour, Geneva 2002 
25   ILO:  Stopping Forced Labour, Geneva 2001 
26   ILO:  Time for Equality at Work, Geneva 2003 
27   ILO:  Your Voice at Work, Geneva 2000 
28   ILO:   Reports of the ILO Committee on Freedom of Association. 

www.ilo.org  



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 96

  نيروی کارگردش  . 11
آزاد سرمايه گردش تامين تنظيم و در شرايطی که قوانين متعددی برای 

در سطح بين  اند،  شده در صحنه اقتصاد جهانی تدوين و به اجرا گذاشته 
 بين مرزی نيروی کارگردش برای تنظيم المللی قوانين مدون و منظمی 

گردش  کنترل  ملی قوانين متعددی برایبرعکس، در سطوح. وجود ندارد
از ديد بسياری اين .  آزاد نيروی کار تدوين و به اجرا گذاشته شده اند

    . از کاستی های نظام جهانی موجود استی ديگرنه مون
  

بطور متوسط نزديک هر سال دهه گذشته طبق برآوردهای موجود، طی 
  . مليون نفر در جستجوی کار بين کشورهای جهان جا بجا شده اند10به 
جه به محدوديتها و موانع فزاينده ای که طی اين مدت برای کنترل و با تو

کاهش مهاجرت نيروی انسانی تدوين شده اند، اين امر بيانگر تاثير روند 
بدون شک .  جهانی شدن بر روی نيروی انسانی و بازار کار ميباشد

جهانی  ،ی اطالعات و ارتباطاتفنآور رشد ،کاهش هزينه حمل و نقل
پيدايش نهادهای  و فراملی رشد شرکتهای چند مليتی ووليد، شدن روند ت

جديد در بازار برای تسهيل جابجايی نيروی کار نقش مهمی در اين روند 
بحرانهای اقتصادی و سياسی در کشورهای در حال . بر عهده داشته اند

رشد و توسعه نيافته، نابرابری شديد توزيع درآمد و توسعه اقتصادی بين 
  .   ف از جمله عوامل ديگر اين امر ميباشندمناطق مختل

  
با انتقال مازاد نيروی کار از گردش آزادانه نيروی کار نظری،   به لحاظ 

کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد که در آنها بهره وری کار پايين 
ميباشد به کشورهای توسعه يافته که در آنها بهره وری کار باال ميباشد 

 زيرا اين . گردد در کل اقتصاد جهانايش بهره وری افزميتواند موجب 
انتقال در عين آنکه موجب افت توليد در کشورهای توسعه نيافته و در 
حال رشد نخواهد گرديد، با تامين نيروی کار الزم و کاهش هزينه توليد 
.  موجب افزايش توليد و باروری در کشورهای توسعه يافته خواهد شد

ن مهاجر غالبا بخشی از درآمد خود در کشور کارگرافزون بر اين، ا
منبع  که ارسال ميکننددر کشور مادر ميزبان را برای خانواده های خود 

 . استفته و در حال رشد ابرای کشورهای توسعه نيتوجهی درآمد قابل 
ار ارزی که از اين راه به کشورهای توسعه دطبق برآوردهای موجود مق

.   بليون دالر در سال است75يشود بالغ بر نيافته و در حال رشد ارسال م
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کمکهای خارجی به کشورهای توسعه نيافته و در  برابر کل 1.5اين رقم 
 های مادر نيروی کار مهاجر به کشوربازگشت سوما، . حال رشد است

يافته و در حال نال مهارت و تکنولوژی به کشورهای توسعه موجب انتق
ش بهره وری و توليد در اين  که مجددا موجب افزايشدرشد خواهد 

  .کشورها و کل اقتصاد جهان خواهد گرديد
 

اما نبود يک سيستم موثر برای تنظيم گردش بين المللی نيروی کار از 
يکسو سبب شده است تا ظرفيتهای بالقوه فوق به حد مطلوب مورد بهره 

اجتماعی پيدايش مشکالت  موجب ،از سوی ديگر.  برداری قرار نگيرند
يکی از اين مشکالت مهاجرت غير قانونی و رشد .   گرديده استمتعددی

 مليون 30 تا 15طبق برآوردهای موجود اکنون بين .  قاچاق انسان است
. مهاجر غير قانونی در جهان وجود دارد که با سرعت رو به افزايش است

مجبور به ، ويت غير قانونی شان علت هبه بسياری از اين مهاجران
 خود به قيمت بسيار نازل و با شرايط نا مناسب ميشوند فروش نيروی کار

که موجب رشد اقتصاد زيرزمينی و رشد مشکالت اجتماعی متعددی در 
 که به قاچاق انسان یشبکه هاي، بعالوه.  گرددميکشورهای ميزبان 

و  ه د بوند غالبا با شبکه های قاچاق مواد مخدر و فحشا در ارتباط مشغول
 افرادی که برای مهاجرت به آنها پناه ميبرند در بسياری از موارد

  .  گرفتارشبکه های بين المللی قاچاق و فحشا ميشوند
  

 يک سيستم موثر برای تنظيم گردش بين المللی نيروی کار نبودهمچنين 
بخش قابل کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد موجب شده است تا 

 با مهاجرتز دارند يان ننيروی متخصص خود را که شديدا به آاز توجهی 
  برابر سرمايهبه کشورهای توسعه يافته از دست بدهند، بدون آنکه در آنها 

 آموزش و تربيت آنها کرده اند هيچگونه خسارتی صرفهنگفتی که 
  .  دريافت کنند

  
که ايجاد يک سيستم مناسب برای  تنظيم گردش بين المللی نيروی کار 

عادالنه هر دو افت کننده  نيروی کار کشورهای صادر کننده و دريبرای 
برای مثال مهاجرت . ميتواند گامی بلند در حل مشکالت فوق باشدباشد 
ی متخصص از کشورهای درحال رشد عالوه بر زيان ميتواند نيرو

پيآمدهای مثبتی برای اين کشورها نيز داشته باشد مانند انتقال تکنولوژی و 
 مشکل در اينجا است که زيان . مهارت پس از بازگشت به کشور مادر
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ی در زمانی دورتر نصيب کشورهاآن اما منافع احتمالی اين امر آنی بوده 
 اين معادله نابرابر را ميتوان با .   شدد خواهدرحال رشد و توسعه نيافته

کاهد، احتمال بازگشت منافع را افزايش بزيان کنونی از تدوين سياستی که 
  .   تعادل کرددهد و زمان آنرا تسريع کند م

  
نش يگزکاهش آزادی عمل در .  12

 اقتصادیسياست 
و سازمان تجارت جهانی دور اروگوئه های افقنامه در مجموع قوانين و تو

حمايت مقطعی و استراتژيک از بمنظور استفاده از ابزارهای اقتصادی 
بسيار را صنايع داخلی برای جانشين سازی واردات و توسعه صادرات 

برای مثال توافقنامه مربوط به يارانه ها و سياستهای .   انددشوار ساخته
هايی را که مشروط به باال  اعطای يارانه  SCMs)(29 تالفی جويانه
واستفاده از نهاده ها و مواد داخلی به جای کاالهای ادرات بردن سطح ص

 خواهان حذف مجموعه 31TRIMsتوافقنامه . 30وارداتی ميباشد منع ميکند
ستهای حمايتی است، مانند قوانين مربوط به استفاده از نهاده وسيعی از سيا

اين محدوديتها همراه با .  های داخلی و رعايت توازن تجارت
محدوديتهايی که توسط بانک جهانی و صندوق بين المللی پول اعمال 
ميشوند امکان استفاده از سياستهای صنعتی، فنآوری، تجاری، مالی را 

ند کشورهای توسعه نيافته را از ابزارهای محدود ميکنند و ميتوان
  .  استراتژيک مهمی برای پيشبرد توسعه اقتصادی محروم کنند

  
چارچوب جديدی که برای تنظيم بازار مالی جهانی در حال تدوين شدن 

توسعه نيافته و آزادی عمل کشورهای ديگری است که ميتواند مورد است 
دو   .ندعه اقتصادی محدود ک  را در انتخاب سياستهای توسدر حال رشد

در حال " ارزيابی بخش مالی"و " نداردها و کدهاابازبينی است"کميته 
ها و معيارهای جديدی برای تنظيم بازار مالی استانداردتدوين و ارتقا 
تنظيم بازار مالی جهانی امری ضروری و بسيار مفيد .  جهانی هستند

 از اين کدها به صورتی که اما اين نگرانی وجود دارد که استفاده.  است

                                                 
29  Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 

  دالر است از اين محدويتها معاف 1000  کشورهايی که درآمد سرانه آنها کمتر از 30
  . ميباشند

31  Trade Related Investment Measures 
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را هزينه سنگينی در نتيجه و  نامناسب یهاياستاندارد ميشود توصيهاکنون 
بازار سرمايه در اکثر اين . کندميبر کشورهای توسعه نيافته تحميل 

تحميل .  کشورها در مراحل اوليه و بسيار توسعه نيافته است
مه توسعه اقتصادی آنها های نامناسب بر اين کشورها ميتواند برنااستاندارد

  . را با خطراتی جدی مواجه سازد
  

اکثر کشورهای توسعه يافته کنونی برای پی ريزی و توسعه ظرفيت 
ترل شديد سرمايه گذاری صنعتی خود از سياستهای اقتصادی مختلف و کن

 کشورهای تازه صنعتی شده آسيای شرقی نيز از  .اند بهره جسته
 صادرات و رشد بخش صنعتی استفاده سياستهای مشابهی برای توسعه

در کليه اين کشورها دولت نقشی کليدی در سرمايه گذاری، .  نده اکرد
 ،تخصيص اعتبارات، ايجاد ظرفيتهای توليدی، توسعه و انتقال تکنولوژی

بدون شک .  ه استکنترل تجارت و سرمايه گذاری  خارجی ايفا کرد
زار ديگر بااين  از برخی از شرايط اقتصاد جهانی دگرگون شده و استفاده

با اين همه تجربه تاريخی اين کشورها .  ميسر و يا حتی صحيح نميباشد
  . مبين نقش مهم دولت در توسعه اقتصادی کشور است

           
هانی شدن ميبايست فضای الزم برای تدوين و اجرای جمديريت 

ال، کاهش سياستهای ملی را برای تاسيس و رشد صنايع کارا، ايجاد اشتغ
سطح فقر و توسعه اقتصادی پايدار و عادالنه  گسترش دهد و به کليه 
کشورها اجازه دهد تا راه رشد مناسب خود را در اقتصاد جهانی دنبال 

سازمانهای جهانی ميبايست قوانين موجود اقتصاد جهانی را مورد .  کنند
ه و ا با مقتضييات کشورهای توسعه نيافترآنها و بررسی قرار دهند 

  .درحال رشد منطبق سازند
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    فصل هشتم

  مديريت جهانی سازیاصالح 
 
  

فصل پيش نشان داده شد مديريت اقتصاد جهانی دارای در همانطور که 
مطلوب روند جهانی کاستی های متعددی است که نه تنها مانع از عملکرد 

 بلکه امنيت و توسعه پايدار اقتصاد جهانی را نيز تهديد ،شدن ميشود
.  برنامه جهانی شدن مستلزم رفع اين کاستی هاستپيشبرد .  يکنندم

اصالح مديريت جهانی ميتواند دستآوردهای جهانی شدن را تقويت کرده، 
زيانهای آنرا به حداقل برساند،  تمامی کشورها را در منافع آن سهيم کند و 

  .شرايط مطلوبی برای توسعه پايدار اقتصاد جهانی فراهم اورد
  

اصالح مديريت نظامهای سياسی و مستلزم سازی جهانی  مديريت اصالح 
 اين دو جنبه با . استملی هم در ابعاد اقتصادی هم در ابعاد جهانی و 

يکديگر درارتباط متقابل و تنگاتنگ بوده  و اصالح يکی بدون ديگری 
  .  اگر غير ممکن نباشد، دشوار خواهد بود

   
  دولتهای ملیاصالح.  1

اصالح  نظام جهانی با رفرم نظام های ملی و دموکراتيزه و از يک منظر 
از دولتهای ملی .  کارا کردن ساختار حکومتی و اداری آنها آغاز ميشود

دولتهای ملی ميزان پايبندی .   ميباشندبازيگران اصلی نظام جهانیجمله  
ارزشها و اهداف مشترک،  بر پايه  به اداره دموکراتيک نظام جهانی

اثير سياستهايشان بر ساير همياری بين المللی و درک تهمکاری و 
.   تعيين کننده چگونگی و کيفيت مديريت نظام جهانی ميباشندکشورها

فزون بر اين، دولتهای ملی ميبايست مشارکت کشورهايشان را در اقتصاد 
از مطلوب بهره برداری و ظرفيت شرايط ، جهانی مديريت و رهبری کنند

با پيگيری سياستهای مناسب  ورا فراهم آورندفرصتهای جهانی شدن 
    .بر اقتصادهای ملی شان را به حداقل برسانند پروسه اين تاثيرات منفی 
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د اين وظايف را به نحوی مطلوب انجام ندولتهای ملی در صورتی ميتوان
دهند، بر اقتصاد جهانی بيشترين تاثير را بگذارند و آنرا در جهت مطلوب 

  :باشندشده يط حداقل زير تامين که شراکنند هدايت 

دموکراسی، رعايت منشورحقوق بشر، حکومت قانون و عدالت  •
 اجتماعی 

را يک دولت کارا که بتواند شرايط الزم برای رشد اقتصادی وجود  •
 عمومی و خدمات اجتماعی الزم را تامين کند، یفراهم آورد، کاالها

 اجتماعی  را از طريق آموزش و ارائه ساير خدماتظرفيت مردم
يتهای اقتصادی و سياسی باال ببرد، زير برای مشارکت موثر در فعال

ساختها و ظرفيتهای الزمه را برای توسعه و مشارکت فعال در 
  اقتصاد جهانی ايجاد کند

يک جامعه مدنی پويا، بهره مند از آزادی بيان، تجمع و ساير  •
عی را آزاديهای مربوطه که بتواند خواستهای تمام اقشار اجتما

در اين رابطه، وجود تشکلها و سازمانهايی که بتوانند  .  منعکس کند
منافع اقشار مختلف به ويژه زحمتکشان و اقشار محروم را نمايندگی 
کنند برای مشارکت فعال مردم در ساختار سياسی و مديريت عادالنه 

 .جامعه ضروری است
  
 اصالح ساختار جهانی.  2

 يافته، اما همپای آن نهادهای اجتماعی بازار جهانی به سرعت گسترش
.   الزم برای کارکرد مطلوب و عادالنه بازار جهانی توسعه نيافته است

قوانينی که برای تنظيم بازار جهانی تدوين ميشوند منافع کشورهای 
بر کشورهای ثروتمند و فقير نيز و تاثير آنها ميکنند ضعيف را رعايت ن

عمدتا به سياستهای آزادسازی بازار و مکانيزم کنونی . نامتعادل است
مالحظات اقتصادی و مالی توجه داشته و به ابعاد اجتماعی پروسه جهانی 

سيستم بين المللی موجود که مسئول طراحی و .  شدن توجه الزم را ندارد
اين سياستها .  اجرای سياستهای جهانی است فاقد توان و کارايی الزم است

وين و به اجرا گذاشته ميشوند که از هماهنگی توسط سازمانهای متعددی تد
فقدان اين هماهنگی هزينه هنگفتی بر اقتصاد .  الزم برخوردار نميباشند

 با بحرانهای اقتصادی را هجهانی تحميل کرده، امر پيشگيری و مقابل
اصالح مديريت جهانی مستلزم بازنگری در قوانين .   دشوار ساخته است
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 سازمانهای جهانی واستراتژی مديريت   گيریتصميمسيستم نظام جهانی، 
       .جهانی سازی است

  
   جتاریاصالح قوانين 

را که مانع از دستيابی و سدهايی  يستم تجارت جهانی ميبايست قوانينس
کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته به بازارهايی که در آنها دارای 

در زمينه کاالهای  سرعت کاهش دهد، به ويژه ه ببرتری نسبی ميباشند
منافع کشورهای توسعه  در اجرای اين امر.  کشاورزی، نساجی و پوشاک

از طريق اتخاذ سياستهای مثبت و ترجيحی که به اين ميبايست نيافته 
دهد تامين ب شان را صادراتیظرفيت کشورها امکان توسعه و تقويت 

  .شود
  
م امور يبرای تنظدر سطح جهانی قوانين و سياستهايی که فزون بر اين، ا 

تجاری و مالی تدوين ميشوند ميبايست برای کشورهای در حال رشد و 
توسعه نيافته آزادی عمل بيشتری در حيطه تدوين سياستهای ملی قائل 

 نهادها و خودشوند تا اين کشورها بتوانند با توجه به شرايط ويژه 
 و پيگيری تدوين  شان الزم ميباشدرا که برای توسعه اقتصادیسياستهايی 

کشورهای در حال رشد و توسعه  آن دسته از قوانين موجود که  .کنند
ثبات مالی، رشد انتخاب سياستهای مناسب برای تامين  ازرا نيافته 

 ميبايست مورد تجديد نظر قرار محروم ميکنند صنعتی کردن اقتصادی و
 . به اين امر توجه داشته باشندقوانين جديد نيز ميبايست .  دنگير

در توجهی  از آزادی عمل قابل کشورهايی که اکنون توسعه يافته اند
  .  پيشبرد برنامه های سياسی خود برخوردار بوده اند

  
که دارای فضای حرکت ميکند يم جديدی ااکنون اقتصاد جهانی در پاراد
جديد ام نظو پايدار اما پيشبرد مطلوب .  سياست گذاری ويژه خود است

که توسط  32"شرايطاعمال "که سياست مستلزم آن است جهانی 
سازمانهای بين المللی نظير بانک جهانی و صندوق بين المللی پول برای 
پيشبرد رفرم اقتصادی کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته پيگيری 
ميشود با سياستهای مثبتی نيز همراه باشد تا به اين کشورها اجازه دهد تا 

                                                 
32  External conditionality 
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ا برای بهره برداری از فرصتهای ظرفيتها و شرايط داخلی مناسب ر
 .  ورندبيابوجود جهانی شدن 

  
   و رقابتتنظيم سرمايه گذاری خارجی

برای را تدوين قوانين جديدی ضرورت گسترش سريع سيستم توليد جهانی 
يک   .بوجود آورده استو رقابت تنظيم سرمايه گذاری مستقيم خارجی 

مورد ه گذاری خارجی که متعادل برای تنظيم سرمايساختار بين المللی 
خارجی پذيرش کليه کشورها باشد موجب افزايش گردش سرمايه گذاری 

ناشی از رقابت کشورها برای جلب سرمايه گذاری و کنترل مشکالت 
  .که منافع سرمايه گذاری خارجی را کاهش ميدهدخواهد شد  خارجی 

وصی   ميبايست بين منافع، حقوق و مسئوليتهای بخش خصی چنين ساختار
همکاری بر سر سياستهای مربوط به رقابت بين المللی . تعادل برقرار کند

 .موجب افزايش رقابت و شفافی بازارهای جهانی خواهد شد
  

 اصالح قوانين بازار کار 
توسط سازمان که را دهای پايه ای کار اندارتاسجهانی سازی ميبايست 
تعيين را ار جهانی و حقوق نيروی کار در بازه اند جهانی کار تدوين شد

سازمانهای .  ميکنند رعايت و اجرای آنها را در کليه کشورها تضمين کند
جهانی ميبايست در جهت اجرای اين قوانين بکوشند و سياستهای خود را 

 توسعه سالم جهانی سازی مستلزم ، در مجموع.  سازندبا آنها هماهنگ 
کليه بازارهای جهانی دها در استانداراقدامات موثرتری برای اجرای اين 

  فزون بر اين، در تدوين و . ميباشدمناطق توليد صادرات در به ويژه 
اجرای اين موازين امکانات و منافع کشورهای توسعه نيافته ميبايست 

  .رعايت گردد
 

 اصالح قوانين مهاجرت
نبود يک سيستم موثر برای تنظيم گردش بين المللی نيروی کار از يکسو 

برداری مطلوب از ظرفيت بالقوه اقتصاد جهانی شده و از مانع از بهره 
مهاجرت غير قانونی،   سوی ديگر موجب پيدايش مشکالت متعددی نظير

همچنين اين .  رشد قاچاق انسان و ساير فعاليتهای غير قانونی گرديده است
کاستی سبب شده است تا کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد بخش 
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ی متخصص خود را با مهاجرت آنها به کشورهای ی از نيروتوجهقابل 
توسعه يافته از دست بدهند، بدون آنکه در مقابل مبلغ هنگفتی که برای 
آموزش و تربيت آنها سرمايه گذاری کرده اند هيچگونه خسارتی دريافت 

حل اين معضل مستلزم ايجاد يک سيستم مناسب برای  تنظيم گردش . کنند
 که برای کشورهای صادر کننده و دريافت بين المللی نيروی کار است

برای مثال برای کنترل و تنظيم . کننده  نيروی کار هر دو عادالنه باشد
فرار مغزها از کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد ميتوان تدابير 

  :متعددی بکار بست، مانند

  داکثر مدت قرارداد کارگران مهاجرمحدود کردن ح •
  يا دوره ایرغيب بازگشتهای مقطعی ت •
   کارگران مهاجر به کشور ميزبانتسهيل شرايط بازگشت مجدد •
جر استفاده از سياستهای مالياتی برای ترغيب بازگشت کارگران مها •

 بعد از حداکثر مدت تعيين شده
استفاده از سياستهای مالياتی برای تشويق کارگران مهاجر برای  •

 ل بخشی از درآمد خود به کشور مادرارسا
 از سيستم مالياتی برای بازگرداندن بخشی از درآمد مالياتی استفاده •

به کشور مادر ) حاصل از کارگران مهاجر متخصص(کشور ميزبان 
ش نيروی کار مزبور متحمل برای جبران هزينه ای که برای آموز

  شده اند
 همکاری برای مبارزه با شبکه های قاچاق نيروی انسانی •
 کننده و دريافت کننده نيروی تبادل اطالعات بين کشورهای صادر •

 کار و هماهنگ سازی سياستهای آنها
 تنظيم سياستهايی برای مهاجرتهای کوتاه مدت •
 هماهنگ سازی سياست های بيمه و امنيت اجتماعی •
ايجاد يک سازمان بين المللی برای مبادله اطالعات و تنظيم مهاجرت  •

 بين المللی نيروی کار
  
  
  

 اصالح نظام مالی  
هه اخيرحجم و سرعت گردش سرمايه مالی در اقتصاد جهانی طی چند د

ثبات و فاقد جود مومالی اما نظام .  بطور بيسابقه ای افزايش يافته است



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 105

سيستم موجود از يکسو پاسخگوی نيازهای کشورهای .  ستاکارايی الزم 
پوشش الزم را به کشورهای   و در عمل درحال رشد و توسعه نيافته نيست

 در برابر انگيزه ها و حرکتهای ، از سوی ديگر. نميدهد نيافتهتوسعه 
 توسعه پايدار اقتصاد جهانی مستلزم رفع اين . سوداگری ضربه پذير است

فزون بر اين، ميبايست در برنامه سازمانهای مالی بين .  کاستی ها است
المللی، نظير صندوق بين المللی پول تجديد نظر شود تا کشورهای در 

آزادسازی سياست برنامه اصالحات اقتصادی، به ويژه نند حال رشد بتوا
به پيش ببرند که ) نه شتاب زده(بازارهای مالی خود را با سرعتی معقول 

ارزيابی .  و بروز بحرانهای اجتماعی نگرددیموجب رکود اقتصاد
 در 90عملکرد صندوق بين المللی پول در مقابله با بحران مالی دهه 

    .  استتجديد نظر اين بين ضرورت کشورهای آسيای شرقی م
  

 اسرتاتژی جهانی سازی 
يکی از به ی شهروندان جهان ميبايست  براتالش برای تامين اشتغال

و در اهداف و برنامه های تبديل گردد سازی اهداف پايه ای جهانی 
ده و با تدوين سياستهای مناسب سازمانهای جهانی به رسميت شناخته ش

توسعه پايدار اقتصاد جهانی مستلزم ، ررت دقيقتعبابه  . ودپيگيری ش
اقتصادی و ايجاد بين تامين رشد پيگيری استراتژی ای است که بتواند 

 تناسب مطلوبی بر قرار کند و همه کشورها را در دست آوردهای اشتغال
اهداف نهادهای اقتصاد جهانی ميبايست بر پايه .  جهانی شدن سهيم کند

يک استراتژی توسعه پايدار و موفق . ر شودچنين استراتژی ای استوا
ميتواند تنش بين کشورها را به حداقل رسانده  و امکان دستيابی تمامی 
کشورها، به ويژه کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته را به بازارهای 

 مستلزم هماهنگی سياستهای اقتصاد مراجرای اين ا.  جهانی تسهيل کند
بتواند سطح تقاضای تا است ای اقتصاد جهانی کالن کليه کشورها و نهاده

   .   مطلوب تثبيت کندموثر اقتصاد جهانی را در حد
  
 

 امنيت اجتماعی
برای افراد را  سطح حداقلی از امنيت اجتماعی دسازمانهای جهانی ميباي

صاد جهانی به اقتامنيت اجتماعی  حفاظها تعيين و به عنوان ده وخانوا
  چنين سيستمی شامل .بکوشندآن اجرای رسميت بشناسند و در جهت 
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اصالحات ساختاری به واسطه  افرادی که کار خود را هکمکهای نقدی ب
 ايجاد چنين ظرفيتی در . نيز ميشوداقتصاد جهانی از دست ميدهند 

نهادهای بين المللی و کشورهای توسعه نيافته مستلزم پشتيبانی مالی 
بيشترين بهر ه را  جهانی نظام اقتصادکه از است کشورهای ثروتمند 

     .ميبرند

  
 شفافيت

اجرای موارد باال و پيشبرد مطلوب برنامه جهانی سازی مستلزم تقويت 
تمام سازمانهای .  است افزايش کارايی آنهاازمانهای جهانی وظرفيت س

 صندوق بين المللی پول و بانک جهانی ،ن مللاجهانی نظير سازم
به رد خود و تاثير سياستهايشان  ميبايست در خصوص تصميمات و عملک

 نظارت پارلمانهای ملی بر  .و پارلمانهای ملی پاسخگو باشندجهان مردم 
تشکيل يک گروه پارلمانی از طريق عملکرد اين سازمانها، برای مثال 

 وظيفه ، بامتشکل از نمايندگان پارلمانهای کشورهای عضو سازمان ملل
 ميتواند گام ،های جهانیبررسی وهماهنگ کردن سياستهای سازمان

و پارلمانهای ملی ميتوانند با بررسی مستمر   .موثری در اين راستا باشد
عملکرد نمايندگان خود در سازمانهای جهانی به دموکراتيزه کردن پيگير

  عالوه بر اين نظم و پروسه موثری ميبايست .اين سازمانها ياری کنند
 به نحوی منظم و مرتب کهند تدوين شود تا سازمانهای جهانی را موظف ک

اطالعات خود را در اختيار افکار عمومی جهان بگذارند و سياستهای 
    . خود را مورد ارزيابی سازمان های مستقل قرار دهند

  
 دموکراتيزه کردن مديريت اقتصاد جهانی 

کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته ميبايست از نفوذ موثرتری در 
.  برخوردار شوندانی و صندوق بين المللی پول سازمان ملل، بانک جه

در  کشورهااين اين امرمستلزم افزايش تعداد و ميزان اختيارات نمايندگان 
 اين تصميم گيریسازمانهای بين المللی و تجديد نظر در مکانيزم 

همچنين مشارکت موثر سازمانهای غير دولتی غير .  سازمانها است
در کارکرد سازمانهای ) ولتی غير انتفاعیغير دنظيرسازمانهای (انتفاعی 

 سازمان ملل ميتواند با زمينه، در اين . بين المللی ميبايست تقويت گردد
پيآمدهای روند جهانی مستمر بررسی و ارزيابی برای  یسازمانتاسيس 
هماهنگی سياستهای ارائه پيشنهادات برای بهينه کردن و و  شدن
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نهادی چنين .  راستا برداردن  در ايی گام موثرهمربوطسازمانهای 
اين نمايندگان گروههای اجتماعی مختلف از کليه کشورها ای ربميبايست 

فرصت را فراهم آورد تا نقطه نظرهای خود را به نحوی موثر مطرح 
      .کنند

  
 مهاهنگ سازی سياستهای هنادهای جهانی

 مالی سياستهای تجاری، توسعه اقتصادی وهمانطور که در باال گفته شد، 
جهان در سازمانهای مستقل مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، 
صندوق بين المللی پول، سازمان جهانی کار و غيره تدوين و به اجرا 

مشخص و توانايی وجود ندارد يزم انمکدر سطح جهانی .  گذاشته ميشوند
ن تا بتواند به نحوی موثر سياستهای اين سازمانها را هماهنگ کند و بي

اين کار تا .  سياستهای اقتصادی و اجتماعی تعادل مناسبی برقرار سازد
 شورای اموراقتصادی و اجتماعی سطوتی ارشادحدودی به صورت 

اما اين سازمان فاقد .  انجام ميپذيرد) ECOSOC(سازمان ملل متحد 
ظرفيت و قدرت اجرايی الزم بوده و مصوبات آن صرفا جنبه رهنمودی 

، به دليل جدايی سياسی و تشکيالتی اين سازمان از   در واقع.دارد
سازمانهای بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت 

 عمال فاقد ظرفيت سازمان مللجهانی، شورای امور اقتصادی و اجتماعی 
الزم برای تاثير گذاری بر روندهای  مالی، سرمايه گذاری، تکنولوژی و 

  .  تجاری جهان است
  

 حل اين مشکل پيشنهادهای متعددی مطرح شده است که مهمترين برای
اين .  آنها تاسيس شورای امنيت اجتماعی و اقتصادی  سازمان ملل ميباشد

شورا همپايه شورای امنيت سازمان ملل خواهد بود اما مصوبات آن به 
اين پيشنهاد به دليل عدم پشتيبانی .  لحاظ قانونی الزم االجرا نميباشند

منشور و بازنويسی تجديد نظر که در نتيجه ای پرقدرت و مشکالتی دولته
  .سازمان ملل بوجود خواهد آمد، تاکنون بطور جدی پيگيری نشده است

  
اين " امور مالی و توسعهدر ر سازمان ملل بيهيئت بلند پايه د"اخيرا 

.  مشکل را از منظر اقتصادی به گونه ای ديگر دوباره مطرح کرده است
 نتيجه ميگيرد که اوال اقتصاد جهان فاقد نهاد و مکانيزم موثری هيئتاين 

برای پيش بينی بحرانهای اقتصادی و اتخاذ سياستهای مناسب برای 
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گيرهای اقتصاد جهانی به  دوما، تصميم.  پيشگيری و مقابله با آنها است
نحو نگران کننده ای در دست چند کشور صنعتی پيشرفته متمرکز شده 

يجه تنشهای اقتصادی و سياسی تشديد شده و مديريت اقتصاد در نت.  است
اقتصاد جهانی نيازمند نهادی دموکراتيک و موثر .  جهانی مطلوب نميباشد

هيئت بررسی  برای حل اين مشکل.  برای حل مسائل مشترک است
طرح کرده است که وظيفه مپيشنهاد تاسيس يک شورای عالی جهانی را 

و هماهنگ سازی  د مدت برای توسعه و امنيتاستراتژی بلنيک آن تهيه 
  .ميباشدسازمانهای جهانی 

  
اصالح آن، به ويژه و بدون شک مديريت جهانی شدن مطلوب نبوده 

اما .  ميباشدضروری  دمکراتيزه کردن، شفاف سازی و افزايش کارآيی 
در پيشبرد برنامه های فوق ميبايست بسيار حساب شده عمل نمود، زيرا 

پيدايش نجيده ميتوانند تعادل موجود را برهم زده موجب اصالحات نس
  . گرددبحرانهای جدی تری 
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    فصل نهم
 تامين بودجه توسعه

  
  

زی مستلزم اپيشبرد مطلوب برنامه جهانی سمديريت جهانی و  اصالح
بسيج سرمايه هنگفتی ميباشد تا ظرفيت های سازمان های جهانی را 

وسعه نيافته در اقتصاد تدغام کشورهای تقويت کند و شرايط الزم برای ا
  .  جهانی را فراهم سازد

  
با توجه به شدت عقب ماندگی کشورهای توسعه نيافته و از سوی ديگر، 

مکانيزم روند جهانی شدن، اغلب کشورهای توسعه نيافته و کارکرد 
بسياری از کشورهای در حال رشد حتی در بهترين شرايط نخواهند 

 کمکهای هنگفت اقتصادی و فنی به نحوی مطلوب توانست بدون دريافت
انجام .  وارد بازار جهانی شوند و از دست آورد های آن بهره مند گردند

اين امر مستلزم بسيج سرمايه قابل توجهی در ابعاد جهانی و بهره برداری 
  .  از کليه منابع مالی ممکن است

  
 هشرکت کنند کشور 189 سران 2000در سپتامبر اجالس هزاره سوم در 

 هدف را برای توسعه جامعه جهانی پذيرفتند و متفقا متعهد شدند تا اين 8
اهداف "اين اهداف که به   . به جامه عمل درآورند2015اهداف را تا سال 
  : معروف ميباشند عبارتند از 33(MDGs) "توسعه هزاره سوم

 ريشه کن کردن فقر و گرسنگی •
 دم جهانتامين تحصيالت ابتدايی برای کليه مر •
 برابری زن و مرد •
 کاهش مرگ ومير کودکان •
 بهبود سالمت روانی •
 ريشه کن کردن ايدز، ماالريا و ساير بيماريهای مسری مهلک •
 تامين پايداری محيط زيست  •

                                                 
33   Millennium Development Goals (MDGs) 
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  ايجاد مشارکت و همياری جهانی برای پيشبرد توسعه جهان •
  

 2015طبق برآوردهای موجود برای آنکه بتوان اهداف فوق را تا سال 
که رسما برای توسعه  یرای کليه کشورها تامين نمود ميزان کمکهايب

 (ODA)34 پرداخت ميشود نيافته توسعه در حال رشد و کشورهای 
کنفرانس تامين "در .   بليون دالر در سال افزايش يابد50ميبايست حداقل 
) Monterrey( در شهر مونتری 2002مارس در که " بودجه توسعه

ف ووبات اين کنفرانس به توافقنامه مونتری معرمص(مکزيک برگذار شد 
 2006متعهد شدند که تا سال کمکهای خارجی کشورهای اهدا کننده ) است

توسعه کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته رسمی خود برای کمکهای 
اين مبلغ در بهترين .   بليون دالر در سال افزايش دهند16به مقدار را 

فوق الذکر کمتر از مبلغ % 70نزديک به ) در صورت اجرای آن(شرايط 
  : منابع عمده تامين اين کسری بودجه عبارتند از .است

 افزايش سطح کمکهای توسعه •
 بخشودگی بدهکاريهای خارجی کشورهای توسعه نيافته  •
 کاهش بودجه نظامی •
  بين المللییهاماليات •
 ای مردمیهکمک •
  سرمايه گذاری خصوصی •
 
 کمکهای خارجی .  1

 عقب ماندگی کشورهای توسعه نيافته و جلب آنها به بازار حل بحران
 هنگفت کمکهای مالی و فنی به کشورهای توسعه ايشمستلزم افزجهانی 

توافق گسترده ای وجود دارد که برای برخورد موثر با .  نيافته است
مشکالت موجود کشورهای اهدا کننده ميبايست سطح کمکهای رسمی 

 درصد توليد ناخالص ملی شان 0.7اقل خود را به حد) ODA(توسعه 
 با اينهمه، عليرغم تعهدات فوق، طی دو دهه گذشته سطح . برسانند

 در صد توليد 0.37کشورهای توسعه يافته از" کمکهای رسمی توسعه"
آن طی % 70 در صد تنزل کرده است که نزديک به 0.23ناخالص به 

اين افت ).  دکني را مالحظه 9.1نمودار(دهه گذشته صورت گرفته است 
                                                 
34 Official Development Aid (ODA) 



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 111

ر کشورهای داليل متعددی دارد که مهمترين آنها مسئله رشد بيکاری د
  . ميباشدتوسعه يافته

  
بهبود شرايط موجود عالوه بر افزايش سطح کمکهای توسعه مستلزم 

ی از توجهبخش قابل . اصالح و بهبود نحوه اهدا و توزيع آن نيز ميباشد
 بر پايه مصالح استراتژيک و کمکهای توسعه کشورهای ثروتمند بيشتر

اين امر سبب ميشود تا تاثير اين کمکها بر .  ژئوپلتيک آنها متکی است
دوما، مقدار قابل توجهی از اين .  کاهش فقر کمتر از حد مطلوب باشد

دستگاههای اداری وسياسی کشورهای توسعه گسترده کمکها به دليل فساد 
ه اقتصادی شود به جيب به جای آنکه صرف کاهش فقر و توسعنيافته 

اين امر عالوه .  سياستمداران فاسد کشورهای توسعه نيافته سرازير ميشود
بر اتالف کمکهای توسعه موجب سست شدن انگيزه و اراده سياسی 
کشورهای اهدا کننده نيز ميشود که در نهايت به کاهش کمکهای اين 

ی رسمی کمکها"ميزان حاضر حال مجموع،  در در . کشورها ميانجامد
    .  . نزديک به يک سوم حد الزم ميباشد" توسعه
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 برای توسعه رسمی کشورهای توسعه یافته کمکهای   :9.1نمودار 
  %) ،نسبت به توليد ناخالص(کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته 
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OECD, DAC Journal, various issues  

  
  
 خارجیی بده.  2

خارجی کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد به   های ميزان بدهی
حدی رسيده است که ادامه شرايط موجود برای بسياری از آنها غير ممکن 

ياری از س  بدون حل اين معضل اغلب کشورهای توسعه نيافته و ب.است
کشورهای در حال رشد نخواهند توانست به نحوی مناسب وارد اقتصاد 

 2001 و 1990بين .   آن بهره مند شوندجهانی شده و از دست آوردهای
در گروه کشورهای بسيار عقب مانده نسبت بدهی خارجی به توليد 

طبق برآورد سال .  افزايش يافت% 100.3به % 88.1ناخالص ملی از 
توليد ناخالص ملی کشورهای توسعه نيافته % 3 اکنون بالغ بر 2001

کنش به اين در وا.  صرف پرداخت بهره بدهی های خارجی ميشود
 بانک جهانی و صندوق بين المللی پول برنامه ای  1996 در سال ، شرايط

عرضه برای تخفيف فشار بدهکاری خارجی کشورهای شديدا مقروض 
 بانک جهانی و صندوق بين المللی پول مجبور به 1999در سال .  کردند

شده نيز اما، حتی اين برنامه تقويت .  تجديد نظر و تقويت اين برنامه شدند
 کارزار وسيعی در سطح 2000از سال .  خگوی شدت بحران نميباشدسپا
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جهان آغاز شده است که خواست اصلی آن بخشودگی بدهی های خارجی 
  .کشورهای توسعه نيافته ميباشد

  
 مالياهتای بين املللی .  3

همانطور که در پيش خاطر نشان شد، روند جهانی شدن موجب کاهش 
به علت شدت .   در اغلب کشورهای جهان شده استظرفيت ماليات گيری

نميتواند نهايی رقابت برای جلب سرمايه گذاری خارجی هيچ کشوری به ت
اما بطور . به راحتی سطح ماليات بر سود شرکتها را افزايش دهد

زارهای مالياتی برای تامين بدستجمعی، در سطح بين المللی،  ميتوان از ا
برای مثال .  رهای عقب مانده استفاده نمودبودجه الزم برای توسعه کشو

ميتواند  با پشتيبانی کليه کشورها و نهادهای مالی جهانی  سازمان ملل 
                      لی فرام برای سود شرکتهای يک ماليات جديد بين المللی

وين کند که درآمد حاصل از آن صرف کمک به توسعه اقتصادی و تد
همچنين اقدامهای بين المللی برای .  اجتماعی کشورهای توسعه نيافته شود

مسدود کردن مفرهای گريز از ماليات دهی ميتواند بودجه قابل توجهی 
 ميزان Oxfamطبق محاسبات .  برای توسعه مناطق عقب مانده تامين کند

 50درحال رشد و توسعه نيافته بالغ بر اليات در کشورهای گريز از م
  که برابر کل کمکهای توسعه به اين کشورها 35بليون دالر در سال است

"  بهشت های گريز از ماليات"لی برای بستن ل اقدامات بين الم .است
)tax havens ( کارکرد تامينو تدوين قوانين بين المللی مناسب برای 

و تنظيم فعاليت آنها ميتواند از فرار بخش قابل   املیفرشفاف شرکتهای 
   .توجهی از اين سرمايه جلوگيری کند

 
 و سازمان OECDدر اصول، بانک جهانی و سازمان بين المللی پول، 
دبير سازمان ملل .  ملل از اقدام در زمينه های فوق پشتيبانی ميکنند

اريهای بين کامور همگروه غير دائمی کارشناسان "پيشنهاد کرده است تا 
 اين سازمان به يک نهاد جهانی برای تنظيم امورمالياتی 36"المللی مالياتی

                                                 
35  Oxfam: Tax Havens: Releasing the hidden billions for poverty 

reductions, Oxfam 2000. 
36    Ad Hoc Group of Experts on International Co-operation on Tax 

Matters 
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نظير مبارزه با جزاير آزاد مالياتی، پولشويی و هماهنگی برای ايجاد يک 
  . سيستم مالياتی بين المللی تبديل شود

  
پيشنهاد عالوه بر مالياتهای فوق، انواع ديگری از مالياتهای بين المللی نيز 

  : مانند، شده اند

که مالياتی بر سودهای حاصل از ) Tobin(ف به توبين وماليات معر •
 الت سوداگرانه بورس و ارز است، مباد

 (global public goods)ماليات برمنابع و کاالهای عمومی جهانی  •
  مانند ماليات بر سوختهای کربنی

  
ی متعددی ميتوان تدوين برای ايجاد يک سيستم مالياتی بين المللی مالياتها

مشکل اصلی انجام اين کار نه در نوع و چگونگی ماليات، بلکه در .  کرد
در سطح ملی ماليات توسط .  اجرا و جمع آوری ماليات مربوطه است

در سطح بين المللی نهاد مشابهی وجود ندارد تا .  وری ميشودآدولت جمع 
در شرايط .   بگذاردسيستم مالياتی بين المللی مورد نظر را به اجرا

مناسبی برای پيشبرد اين کار حل کنونی، پيشنهاد سازمان ملل ميتواند راه 
  .باشد

  
 صندوق بين املللی توسعه.  4

 Gordon Brownررسی است پيشنهاد بطرح ديگری که اکنون در دست 
در .  وزير دارايی بريتانيا برای ايجاد يک صندوق بين المللی توسعه است

اقتصادی اين صندوق عبارت است از تبديل درآمدهای بلند واقع، منطق 
  :مدت به سرمايه نقد برای پيشبرد پروژه های موجود، به اين ترتيب که

کشورهای توسعه يافته متعهد ميشوند تا هر سال مبالغ معينی را بابت  •
کمک به توسعه کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته به صندوق 

 .بپردازند
س اين درآمدهای بلند مدت اقدام به صدور اوراق صندوق بر اسا •

 بهادار ميکند
به پروژه های را سپس سرمايه حاصل از محل فروش اين اوراق  •

 .دميدهتوسعه در کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته تخصيص 
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چنانچه تشکيل صندوق بين المللی توسعه با افزايش کمکهای توسعه 
ن طرح ميتواند مکانيزم موثری برای ، ايکشورهای پيشرفته همراه باشد

توسعه پروژه های کشورهای در حال اجرا و تامين سرمايه الزم برای 
  .رشد و توسعه نيافته باشد

  
 کاهش بودجه نظامی.  5

تنها .   بليون دالر بود839 مخارج نظامی جهان متجاوز از2001در سال 
 کشورهای توسعهبرنامه اين مبلغ کسر بودجه الزم برای پيشبرد % 5

اگر تنها برای مثال، .  درحال رشد و توسعه نيافته را تامين خواهد کرد
بودجه نظامی % 5 کشور که دارای بيشترين هزينه نظامی ميباشند 15

 بليون دالر در 30به کشورهای توسعه نيافته کنند  کمکخود را صرف 
ثبت قابل  اين امر تاثير ماحتماال.  سال برای اين منظور فراهم خواهد آمد

توجهی بر صلح و امنيت جهانی خواهد گذاشت که در دوره بعد ميتواند 
   . موجب کاهش بيشتر بودجه نظامی جهان شود

  
 کمکهای داوطلبانه.  6

کمکهای داوطلبانه سازمانهای غير انتفاعی به کشورهای توسعه نيافته رقم 
عه  به کشورهای توسOxfamبرای مثال، کمکهای  .  قابل توجهی است
  .ليون دالر در سال استمي 300نيافته نزديک به 

  
 کشورهای فقير نيز کمکهای خيرخواهانه فردی و موسسات خصوصی به

برای مثال ميزان وامهای بالعوض موسسات .   استرقمی قابل توجه
 بليون دالر بود که دو 3 بالغ بر 2002-2000خيريه آمريکا برای سالهای 
 بهداشت، آموزش، محيط و توسعه بين المللی سوم آن به برنامه های بهبود

های خارجی به کشورهای فقير در اين ميان کمک.  تخصيص داده شد
کل کمکهای خيريه ای % 2با اينهمه، تنها .   بودافزايشدارای بيشترين 

که در آمريکا جمع آوری ميشود به کشورهای توسعه نيافته تخصيص داده 
منبع غنی ميتواند مبالغ قابل توجهی  اينبهره برداری بهتر از .  ميشود

  .  برای کمک به کشورهای توسعه نيافته فراهم آورد
  

 امتيازهای مالياتی دولتها  اعطایدر مجموع، با اتخاذ تدابير مناسب مانند
ميتوانند سطح کمکهای داوطلبانه به کشورهای توسعه نيافته را به ميزان 
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ميبايست از طرح سازمان در اين رابطه .  قابل توجهی افزايش دهند
نام برد که هدف آن " بنياد اجتماعی جهانی"جهانی کار برای تاسيس يک 

ايجاد يک سيستم امنيت اجتماعی در کشورهای توسعه نيافته از محل 
   .   37کمکهای داوطلبانه کشورهای توسعه يافته صنعتی است

  
 سرمايه گذاری خصوصی.  7

 طی چند دهه گذشته گردش بين فته شد،گهمانطور که در فصلهای پيش 
کل سرمايه % 75اکنون نزديک به .  برابر شده استين المللی سرمايه چند

 ،اما.    سرمايه خصوصی است،های ورودی به کشورهای در حال رشد
تدابيری که .  نده انداکشورهای توسعه نيافته از اين رشد سريع بی بهره م

انرژی قابل توجهی برای دهد بتواند موانع موجود در اين راه را کاهش 
  .  نيافته آزاد خواهد کردحل مشکل عقب ماندگی و فقر کشورهای توسعه 

  :در اين رابطه تدابير زير شايان توجه است

متمرکز کردن کمکهای توسعه کشورهای توسعه يافته در جهت  •
آموزش نيروی کار و ايجاد نهادها، تاسيسات و ساختارهای الزم 

 صوصیبرای جلب سرمايه خ

 قوانين بين المللی برای تنظيم سرمايه گذاری مستقيم خارجی •

 اقتصادی در کشورهای توسعه يافته به شرکتهايی هایمتيازعطای اا •
 .  که در کشورهای توسعه نيافته سرمايه گذاری ميکنند

  
  
  
  

                                                 
37    ILO:  Exploring the Feasibility of a Global Social System Trust, 

Nov. 2002 
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    فصل دهم

 جتربه ايران
  

  

دت  که روند جهانی شدن ش پيوستع ووقبانقالب ايران دقيقا زمانی 
 شکل 60مبانی نظری اين تحول بخشا در دهه   . ه بودبيسابقه ای يافت

گرفت که جامعه روشنفکری ايران بنای غرب ستيزی پيش گرفت و در 
جستجوی سعادت اجتماعی به راه رشد غير سرمايه داری و اسالم سياسی 

اين چرخش ايران را در بيراهه تاريخ قرار داد که همچنان .  روی آورد
  .     سر در گم استدر آن 

  
  10.1نمودار 

 
  
  

مجموعه ای از . ا. سال حکومت ج25به لحاظ اقتصادی، نتيجه تجربه 
تغييرات ساختاری است که موجب اتالف انبوه ثروت کشور گرديده  و 

ن دالربليو  
رشد سرمایه گذاری مستقيم خارجی جهان

0
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

 انقالب ایران



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 118

مجموعه اين .  نوسازی کشور را اسير تنگناهای ساختاری کرده است
 است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پويا و جوان به عوامل سبب شده

اقتصادی بيمار و مبتال  به نا به هنجاری عميقا ساختاری تبديل شود که در 
به عبارت دقيقتر،  .  در جا ميزند) stagflation(دور باطل رکود تورمی 

اقتصاد ايران از اقتصادی با جمعيت کم و رشد اقتصادی باال، به اقتصادی 
رشد اقتصادی کم، درآمد سرانه پايين، تورم و نرخ  باال و جمعيتبا 

و تبديل شده است که بسيار نا به هنجار و غير رقابتی بوده بيکاری باال 
 25طی .   آلوده ميباشدشديدا به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی

 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادی از 2سال گذشته جمعيت کشور 
تنزل کرده، درآمد ) 2002-1982ميانگين   (2.6% به  در سال%10

 برابر شده، بهره 2.5 کاهش يافته، نرخ بيکاری 40%سرانه بيش از 
بهره وری کل عوامل توليد نزديک به و  500%وری سرمايه متجاوز از 

، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نيم در کاهش يافته %30
 گذاری بطور سيستماتيک چندين برابر صد تنزل کرده، ريسک سرمايه

شده  و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه 
 1 % و جمعيت دنيا1%اکنون ايران با .  دولتی گسترش يافته است

 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا 33، دارای تنها مساحت کره خاکی
ی کمتر از يک سوم است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جار

  .  ) را مالحظه کنيد10.2نمودار  (ميانگين جهان ميباشد
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  .ا.جملکرد اقتصادی ع:  10.2نمودار 
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  جمعيت دنيا%1 •
  مساحت کره خاکی%1 •
 جهان صدم درصد سطح توليد نا خالص 33تنها  •
   کمتر از يک سوم ميانگين جهان توليد ناخالص سرانه •



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 120

 سلطه دولت  .1
بخش قابل مالحظه ای از اقتصاد کشور، از يکسو . ا.وی کار آمدن جبا ر

تحت تاثير بحران های ناشی از انقالب و فرار سرمايه و از سوی ديگر 
در  . به مالکيت بخش دولتی در آمدحاکم تحت تاثير تفکرات سياسی 

 بانک خصوصی 28 ماه پس از پيروزی انقالب، 6 يعنی 1979جوالی 
.  د ملی اعالم شدندتن سرمايه بانکی را در اختيار داش کل44%که مجموعا 

همزمان، تمامی صنايع ماشين سازی، مس، فوالد، آلومينيوم  و تمامی 
 سرمايه دار بزرگ کشور ملی 51کارخانجات  و موسسات متعلق به 

همچنين مالکيت و مديريت تمامی دارائی های مصادره شده .  اعالم گرديد
 203 بنياد مالک 1982در سال . ذار گرديدبه بنياد مستضعفان واگ

 شرکت ساختمان 101 مجتمع کشاورزی بزرگ، 472کارخانه صنعتی، 
 قطعه زمين و 2786 شرکت بازرگانی و خدمات و 238سازی معظم، 

 کارخانه ها يی که دارای بيش از 96%در اين سال . ساختمان بزرگ بود
 پرسنل بودند 999 تا 50 واحدهايی که دارای 38% پرسنل بودند و 1000

  .  دتنتحت مديريت دولت قرار داش
  

 شرکت و 268 تعداد  شرکت های دولتی به 1988در اين روند، در سال 
 شرکت افزايش يافت که با احتساب شرکت های 562 به 1999در سال 

 به علت عدم 2000در سال .   شرکت گرديد16447وابسته بالغ بر 
 550 شرکت به 562د اين شرکت ها از کارايی و زيان های سنگين تعدا

 با افزايش شدت زياندهی اين شرکت 2002در سال .  شرکت کاهش يافت
 شرکت 505ها و آغاز خصوصی سازی، تعداد شرکت های دولتی به 

 سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه 2002در سال .  کاهش يافت
 تعداد کارکنان به لحاظ نيروی انسانی،.  38 بود66%کل کشور بالغ بر 

 برابر شده است يعنی از ر حدود چها2001 تا سال 1978دولت از سال 
  اين آمار . هزار نفر افزايش يافته است329ليون و ي م2 هزار به 557

شامل نيروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه های اطالعات، دفاع 
ی دولتی و پشتيبانی، نيروهای مسلح و شرکت های تحت پوشش شرکت ها

افزايش تعداد کارکنان دولت در دوره نرخ با احتساب اين موارد، .  نميشود
  .   افزايش جمعيت بوده استنرخ نزديک به سه برابر . ا.ج

                                                 
  .35، جلد چهارم شماره 2002اقتصاد ايران، مارس    38
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کی از عمده ترين داليل عملکرد ضعيف ياين تغيير ساختاری بی شک 
توسعه اقتصادی، افت کارايی، پيدايش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، باال 

فتن هزينه توليد، افزايش تورم، بحران بيکاری، سقوط ارزش ريال، ر
بحران بدهی های خارجی و تراز پرداخت ها  و گسترش سرطانی فساد 

بر مبنای برآوردهای موجود عدم .  است. ا.اداری  و رانت خواری در ج
کارآيی و زياندهی شرکت های دولتی به حدی است که بدون دريافت 

سودآوری بقيه .  39 آنها ورشکست خواهند شد60%يارانه بيش از 
در صورت .  نيزغالبا به سبب برخورداری از موقعيتی انحصاری است

ز اين شرکت ها نيز ورشکست توجهی اوجود رقابت موثر،  بخش قابل 
اما .   برابر شد55 بودجه دولت 2000 تا 1977بين سالهای .  خواهند شد

رشد اقتصاد موجب اتالف انبوه اين رشد سرسام آور، به جای تسريع  
منابع اقتصادی گرديد و نا به هنجاری و بحران اقتصادی عميقی را برای 

 تالش کرده است تا بخشی دولتطی دهه گذشته .   کشور به ارمغان آورد
اما اين .  از موسسات دولتی را مجددا به بخش خصوصی منتقل کند

ی بخش خصوصی، نبود سياست به دليل نبود جو مناسب برای فعاليت ها
ثبات سياسی و اقتصادی، باال بودن ريسک سرمايه گذاری، وجود قوانين 
نا مناسب و وجود نا به هنجاری ساختاری تا کنون نا موفق بوده و به 
احتمال قوی اجرای مطلوب آن بدون انجام تغييرات بنيادين در ساختار 

  .  اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود
  

مجموعه ای از قوانين نسنجيده  بر اداره اقتصادی . ا.آمدن جبا روی کار 
کشور تحميل شد که همواره به صورت موانعی ساختاری در برابر توسعه 

برخی از اين قوانين با پايان جنگ و .  اقتصادی کشور عمل کرده اند
 اخير بر چيده شده اند که ت متعاقب آن، به ويژه طی چند سالاصالحا

بارتند از قوانين مربوط به کنترل صادرات، واردات و مهمترين آنها ع
عليرغم اين اصالحات، اقتصاد کشور همچنان اسير .  مبادالت ارزی

مجموعه گسترد ه ای از قوانين نادرست است که مانع  نوسازی  و توسعه 
 بانکی  و قوانين مربوط به بازار کار، نظام. اقتصادی کشور ميباشند
 مورد عمده از اينگونه نا به هنجاری های سهسرمايه گذاری خارجی 

  .     ساختاری ميباشند
  

                                                 
  .همانجا   39
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 قانون کار.  2
در گرما گرم انقالب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و . ا.قانون کار ج

زحمتکشان و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوين وتصويب شد،  اما در عمل 
 ايرانقتصاد ا.  ه استنتايجی کامال خالف آرمان اوليه خود به بار آورد

  4ايران دارای . گرفتار نا به هنجاری ساختاری عميق و گسترده ای است
بسياری از موسسات توليدی  سودآور .  ليون بيکاری پنهان استي م5تا 

نبوده  و تنها با دريافت يارآنه های کالن ميتوانند به فعاليت خود ادامه 
فيت توليدی  زير ظر40%بسياری از صنايع کشور نزديک به .  دهند

با وجود .  درمجموع  کارآيی کار و سرمايه پايين است.  خود کار ميکنند
اين شرايط، اقتصاد کشور اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بااليی 

اجتماعی کشور به ويژه بحران  را که برای حل بحران اقتصادی و
  .   نميتواند تامين کند بيکاری الزم است

  
 عقاليی کردن ساختار و روند توليد  و انتقال حل اين مشکل مستلزم

سرمايه و نيروی کار از موسسات و بخش های غير سودآور به موسسات 
اما قوانين موجود بازار کار مانع از انجام .  و بخش های سودآور است

 عملاين تعديل و تصحيح ساختاری ميشوند  و عمال به زيان زحمتکشان 
که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به  قانون کار 21ماده .  ميکنند

وضوح تصريح ميکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر يا 
کارمند خود را پايان دهد مگر آنکه قرارداد برای مدت محدودی باشد، يا 

کارمند ازعهده انجام وظايف محوله  بر نيايد  و يا از قوانين /اينکه کارگر
 قانون کار تصريح ميکند که 27ماده .  ه باشدانضباطی کار تخطی کرد

کارمند خود را به علت عدم /کارفرما تنها در صورتی ميتواند کارگر
کارآيی و يا سرپيچی از قوانين انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآيی 

  . 40کارمند مورد تائيد نماينده کارگران باشد/ يا سرپيچی کارگر
  

 با تحميل  تصميم های غير اقتصادی  و موارد ديگری از قانون کار نيز
.  هزينه های غير الزم موجب افت کارآيی و سودآوری توليد ميشوند
.  قوانين مربوط به پرداخت مزايای غير نقدی  و اضافه کار از آن جمله اند

حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت مزايای غير نقدی، بصورت مسکن 
خدمات آموزشی، بهداشتی  و غيره  رايگان يا ارزان، کاالی مصرفی، 

                                                 
  .     همانجا 40
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تصميم در مورد اينکه چه مقداراز حقوق به صورت غير .  پرداخت شود
نقدی پرداخت شود و به صورت چه کاالهايی، ميبايست بر اساس موازين 

گاه  کارفرما ميتواند کاال يا خدمات معينی را به .  اقتصادی اتخاذ شود
 کرده و آنها را به صورت بخشی از  توليد يا فراهم قيمتی کمتر از بازار

حقوق در اختيار کارمندان خود قرار دهد و مابه تفاوت قيمت بازار و 
اين . تامين را به نسبت مطلوبی بين خود و کارمندان تقسيم کند/هزينه توليد

امر به کارفرما اجازه ميدهد که در حين کاهش هزينه توليد، عمال حقوق 
اما قانون کار اين امر را مطلق کرده و . دازدبيشتری به کارمندان خود بپر

از همه کارفرماها ميخواهد که کاالها و خدمات متعددی را به صورت 
ماده ( مانند مسکن -مزايای غير نقدی در اختيار کارمندان خود قرار دهند 

، امکانات )152ماده (، حمل ونقل بين خانه و محل کار ) قانون کار149
     )....154ماده (ورزشی 

  
تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پيروی ميکند و 

 قانون 61 و 58اما مواد .  ميبايست بر مبنای موازين اقتصادی اتخاذ شود
.  کار امکان استفاده بهينه از اضافه کار را تا حدود زيادی محدود ميکنند

زمند حل بحران اقتصادی کشور و تامين سطح الزم رشد اقتصادی، نيا
اما در شرايط  موجود، سرمايه . ايجاد پروژه های سودآور جديد است

گذاران  به ناچار با احتياط بسيار زياد اقدام  به سرمايه گذاری بر روی  
زيرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمين .  پروژه های جديد ميکنند

 باشد به علت اوليه باشد و يا اينکه ترکيب بخشی آن احتياج به تعديل داشته
انعطاف ناپذيری قوانين کار نخواهند توانست سطح توليد را پايين آورده و 
آنرا بهينه کنند و برای هميشه مجبور به پرداخت زيان های غير ضروری 

  .  خواهند بود
  
  نظام بانکی.  3

سيستم بانکی کشور و ابزارهايی که ميتواند برای دريافت سپرده ها، دادن 
د  توسط قانون نکو اجرای سياست های مالی کشور استفاده وام  و تنظيم 

بيشترمشکالت نظام بانکی .   تعيين شده است1982بانک داری اسالمی 
به ويژه عدم کارايی و عدم شفافيت آن و مشکالت ساختاری که برای . ا.ج

بيش از کل اقتصاد کشور بوجود آورده است ناشی از اين قانون و دخالت 
نظامی . ا.نظام بانکی ج. ريت و کارکرد بانک ها ميباشددولت در مديحد 
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نه تنها کامال دولتی است، بلکه دولت مستقيما کليه نرخ های بهره را تعيين 
کرده و توسط بخشنامه های بانکی مشخص ميکند که چند در صد سرمايه 
بانک ها ميتواند  به نسبت ها و نرخ های بهره  ديکته شده به بخش های 

  .  صاد وام داده شودمختلف اقت
  

 زير نرخ  15%  تا  6%  بطور متوسط نرخ بهره بين 90طی دهه 
در مقايسه با نرخ صوری بهره،  نرخ  واقعی .  رسمی تورم  بوده است

منفی بودن نرخ بهره .   بوده است25% تا  منفی 15%بهره بين منفی 
 بلند موجب کاهش  سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاری ميگردد  که در

.  مدت موجب افت کارايی اقتصاد شده و مصرف گرايی را دامن ميزند
اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگی و جلب آن به فعاليت های داللی 

از سوی ديگر، پايين .  و مصرفی شده و منجر به افزايش تورم ميگردد
 بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطای نوعی سوبسيد به دريافت

بعالوه، .  کنندگان وام است که موجب اتالف انبوه منابع اقتصادی ميگردد
تحميل تخصيص بخشی وام ها توسط دولت به نرخ های ازپيش تعيين شده 
سبب ميشود که نرخ بهره وام ها نتواند ريسک فعاليت های مورد نظر را 

اين امر موجب اتالف بيشتر سرمايه های کشور .  به درستی منعکس کند
 1.5نيازمند تزريق . ا.طبق برآوردهای موجود سيستم بانکی ج.  يگرددم

بليون دالر سرمايه است تا بتواند زيان های ناشی از وام های  2تا 
   . نسنجيده را جبران کند

  
ا موجب افزايش هزينه ها و نبود يک سيستم .در مجموع، نظام بانکی ج

مديران   .ستمطلوب برای ارزيابی، نظارت و کنترل ريسک شده ا
بانکهای دولتی غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسی وام خواهان پرنفوذ 

اين پديده  همراه با نبود يک . برای دريافت وام های کم بهره دوام بيآورند
سيستم حسابرسی شفاف به سرعت سبب شيوع فساد اداری و پيدايش 

  .  باندهای مافيايی گشته است
  

 های اصلی مديريت و تنظيم اقتصاد کالن، از سياست پولی يکی از روش
اين .  جمله تنظيم تقاضا، سرمايه گذاری، اشتغال  و کنترل تورم ميباشد

سياست از طريق ابزار مختلفی اعمال ميشود که مهمترين آنها نرخ بهره 
با مختل کردن اين ابزار عمال مديريت اقتصاد . ا.نظام بانکی ج.  ميباشد
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 و پر هزينه کرده  و زيان های هنگفتی بر اقتصاد کالن کشور را دشوار
  .کشور وارد آورده است

  
 از آن یاصالح سيستم بانکی ايران نهايتا مستلزم آن است که مالکيت بخش

در بخشی که .  طبق ضوابطی صحيح به بخش خصوصی واگذار گردد
انجام اين کار ميسر نميباشد ميبايست سيستمی تدوين کرد که در آن سطح 

مد و امنيت شغلی مديران بانک ها مستقيما به عملکرد و سود آوری  درآ
همچنين، از آنجا که در اين بانک ها تمام سرمايه .  بانک وابسته باشد

متعلق به دولت ميباشد، عملکرد درست  بانک ها، عالوه بر ايجاد يک 
سيستم حسابرسی  شفاف و کارا مستلزم سيستم نظارتی دقيقی است که 

  .  ندذيرفته شده را تنظيم و کنترل کيسک های پبتواند ر
  
سساتی که از نظام بانکی وام گرفته اند شديدا به يارانه های ارزی، مو

.  انرژی و ساير يارانه های مستقيم و غير مستقيم دولت وابسته ميباشند
.   توليد ناخالص ملی ميباشد15%متجاوز از . ا.ارزش اين يارانه ها در ج

نه ها موجب خواهد شد که بسياری از اين موسسات نتوانند کاهش اين يارا
لذا، دولت .  وام هايی را که از بانک ها دريافت کرده اند پرداخت کنند

مجبور خواهد شد بيشتر اين وام ها را متقبل شود و مبلغ الزم را به 
بنا بر اين،  پيش .   صورت تزريق سرمايه به بانک های مربوطه بپردازد

ان با اصالح نظام بانکی دولت ميبايست اقدام به اصالح سيستم از يا همزم
يارانه ها و ساختار مالکيت و مديريت بخش های توليدی به ويژه 

بدون انجام اين امر اصالح بنيادين نظام .  موسسات دولتی و نهاد ها بکند
بانکی به ويژه مشارکت بخش خصوصی در مالکيت و مديريت آن ميسر 

 ريسک هايی که در کنترل نظام بانکی نميباشند هرآن نخواهد بود زيرا
  . ميتوانند به بخش بانکی منتقل شده و سودآوری آنرا دگرگون کنند

  
قبل از آنکه دولت اقدام به خصوصی سازی گسترده موسسات بزرگ از 

  :جمله بانک ها بکند ميبايست

ابتدا سياست های اقتصادی خود را در زمينه های ارزی،  .1
درات، تخصيص يارانه ها، بازار کار و غيره  واردات، صا
 .  تصحيح کند
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سپس، طی يک حسابرسی دقيق و شفاف ارزش واقعی موسسات  .2
 .  دولتی و نهاد ها را  در فضای سياست های جديد محاسبه کند

بعد، آن بخش از بدهکاری موسسات دولتی به نظام بانکی را که  .3
د متقبل شود و در فضای جديد قادر به پرداخت آنها نميباشن

 .خسارت بانک ها را با تزريق سرمايه الزمه جبران کند

سپس، طی يک حسابرسی دقيق ارزش بانک ها را بر مبنای  .4
 .  جديد ارزيابی کند

وصی سازی آنگاه، طی يک برنامه حساب شده اقدام به خص .5
 .    نمايدموسسات مزبورو بانک ها

  
 نظام بانکی و جبران تا حد امکان، بخشودگی بدهی موسسات دولتی به

خسارت بانک ها توسط دولت ميبايست همزمان با خصوصی سازی 
چنانچه اين امر . موسسات مقروض و بانک های مربوطه انجام پذيرد

ميسر نباشد، خصوصی سازی ميبايست با کمترين تاخير بعد از بخشودگی 
در غير اين . بدهی ها و جبران خسارات بانک ها  صورت گيرد

نطور که تجربه کشورهای اروپای شرقی نشان ميدهد اين صورت،هما
خطر وجود خواهد داشت که بخشودگی بدهی موسسات دولتی و جبران 
خسارات بانک ها موجب تشديد سوء  مديريت موسسات دولتی گشته و به 

خصوصی سازی فوری . خسارات و بدهی های بزرگتری  بيانجامد
سات مقروض و جبران موسسات دولتی بعد از تقبل وام های موس

خسارات بانک ها موجب خواهد شد مسئوليت مديريت و ريسک های آتی 
حال آنکه انجام اين . اين موسسات  به بخش خصوصی منتقل گردد

اصالحات بدون خصوصی سازی  نه تنها عرصه را برای 
تکراراشتباهات گذشته باز خواهد گذاشت، بلکه در مديران دولتی اين باور 

د که در صورت تکرار سوء مديريت و فساد اداری، آورواهد را بوجود خ
دولت مجددا به ياری آنها شتافته و بدهکاری ها و خسارات آنها را دوباره 

 . شودميمتقبل 
  

در مورد موسساتی که خصوصی سازی سريع آنها ميسر نميباشد ميبايست 
ايجاد برنامه و اهداف موسسه و مديران آنرا به دقت تعيين کرده سپس با 

يک سيستم حسابرسی کارآ و شفاف، درآمد و امنيت شغلی مديران 
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موسسات را به سود آوری و موفقيت اقتصادی موسسات تحت مديريتشان 
که در آن مافيای يران موفقيت اين امر در اقتصادی مانند ا.  وابسته کرد

اقتصادی ريشه گرفته و براقتصاد کشور مسلط گشته است مستلزم وجود 
  .         سی سياسی استدموکرا

  
اما اين کار .  اصالح بخش بانکی پيش شرط رشد بخش خصوصی است

در عين آنکه اجتناب ناپذير ميباشد،  دشوار بوده و ريسک های جديدی را 
در نظام دولتی موجود بانک ها غالبا فاقد .  با خود همرا ه خواهد داشت

 و تخصيص تخصص و مهارت الزم برای ارزيابی ريسک پروژه ها
کانون توجه نظام فعلی در آن .  اعتبارات بر مبنای ريسک پروژه ميباشند

است که بانک ها را مجبور کند تا در تخصيص منابع، سهميه بندی ها و 
انتقال به سيستم جديد بدون . نرخ های بهره ديکته شده را رعايت کنند

ير نظام لذا قبل از تغي.  داشتن تخصص های الزمه حامل ريسک ميباشد
ست مهارت های الزمه را به پرسنل بانکی آموزش يايببانکی دولت م

  .  بدهد
  

بعالوه، همانطور که تجربه اصالح  بخش مالی در ساير کشورها نشان 
داده، استفاده صحيح از تجربه، مهارت ها، تکنولوژی و توان مالی بانک 

 ريسک های خارجی ميتواند کار اصالح نظام بانکی را تسهيل کرده و
  .های آنرا کاهش دهد

  
پيشبرد برنامه اصالحات اقتصادی و اجتماعی و استفاده مطلوب از توان 

 سال 25اقتصاد کشور مستلزم اصالح بنيادين نظام بانکی است که طی 
اما انجام اين امر مستلزم . دگی مزمنی شده استمانگذشته دچار عقب 

ر آن مافيای اقتصادی در نظام هايی که د.  وجود دموکراسی سياسی است
ريشه گرفته و براقتصاد مسلط گرديده استقرار دموکراسی سياسی غالبا 

  . پيش شرط موفقيت برنامه اصالحات اقتصادی ميباشد
  
 سرمايه گذاری خارجی .  4

هاي اقتصادي وفني ايران، طي  گذاري و آمك به گزارش سازمان سرمايه
گذاري  سرمايهايران دالر در  ميليارد 4.6  مجموعا معادل گذشته سال 11

 ميليارد ريال 2.8با خارجي صورت گرفته است آه در اين ميان اروپا 
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 گذاري خارجي سرمايه  به اين ترتيب سهم . داشته استسهم رابيشترين 
در توليد ناخالص داخلی کشور کمتراز نيم در صد است که پاسخگوی 

ه اينکه در فاصله با توجه ب.  نيازهای کشوردر جهان معاصر نميباشد
 سرمايه گذاری خارجی در کشور عمال متوقف شده بود 1990 -1979

 3 تا 2 سال گذشته 25ميتوان نتيجه گرفت که ميزان اين شاخص برای 
اين در حالی است که ميانگين نسبت سرمايه . دهم درصد بوده است

 به توليد ناخالص داخلی برای کشورهای در حال خارجيمستقيم گذاري  
  در صد ميباشد28% و 14%شد و کشورهای توسعه يافته به ترتيب ر
  .  ). را مالحظه کنيد10.3نمودار (
  

ساختار حقوقی نا به هنجار يکی از ابعاد  یقانون سرمايه گذاری خارج
ميباشد که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده . ا.ج

ون اساسی استفاده  از  قان81برای مثال، در زمينه نفت ماده .  است
دادهای بين المللی رقراردادهای مشارکت در توليد که شيوه متداول قرا

برای سرمايه گذاری در صنعت نفت ميباشد را عمال غير ممکن ساخته 
اين امر موجب شده تا سرمايه گذاری در بخش نفت  به مراتب .  است

 نفت ايران در سال های اخير شرکت ملی.  دشوارتر و پرهزينه ترگردد
اين ) Buy Back" (بازخريد"کوشيده است تا با استفاده از قراردادهای 

اما ساختار اين نوع قراردادها، به ويژه تناسب .  مانع حقوقی را دور بزند
بازده آن به داليل مختلف برای سرمايه گذاری در بخش نفت  - ريسک

ها سرمايه برای مثال، در چارچوب اين نوع قرارداد.  مناسب نميباشد
گذار خارجی هيچگونه کنترلی بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد 

اين امر از ديد سرمايه گذار خارجی موجب افزايش ريسک .  داشت
شرکت نفت کوشيده است تا .   پروژه ميگرددیپروژه  و لذا کاهش بازده

 اما ساختار حقوقی.  با تضمين کارايی پروسه توليد بر اين مشکل فائق آيد
نامناسب همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمايه گذاری خارجی 

 سال کوتاهی در سرمايه گذاری 25اين در شرايطی است که .  عمل ميکند
در پروژه های زير ساختی صنعت نفت سالمت اقتصادی اين بخش  و 

   . نهايتا کل اقتصاد را با خطری جدی مواجه کرده است
  

ان اليحه سرمايه گذاری خارجی را که در  شورای نگهب2001در ژوئن 
در ماه  نوامبر مجلس اين .  ماه مه به تصويب مجلس رسيده بود رد کرد

اليحه را با تغييرات بسيار زياد دوباره تصويب کرد که در ماه دسامبر 
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 اين اليحه با 2002باالخره در مه .  مجددا توسط شورای نگهبان رد شد
 پا در ميانی مجمع تشخيص مصلحت نظام به تغييرات باز هم بيشتر و با 
گرچه .   برای اجرا به دولت ابالغ شد2003تصويب رسيد و در ژانويه 

اين اليحه قدمی است در جهت درست، اما پاسخگوی نيازهای کشور 
جلب سرمايه گذاری بطور کل و سرمايه خارجی بطور خاص .  نميباشد

  .عرصه های مختلف ميباشدمستلزم اصالح بنيادين نظام حقوقی کشور در 
        

  
  10.3نمودار 

   سال گذشته11سرمایه گذاری مستقيم خارجی ایران طی 

 
  هاي اقتصادي وفني ايران گذاري و آمك سازمان سرمايه

  
سهم سرمایه گذاری مستقيم خارجی در توليد ناخالص داخلی
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 سرمايه گذاری داخلی.  5
.  است. ا.ای جسطح نا مطلوب سرمايه گذاری يکی از مشکالت پايه 

مسئولين حکومت با روشهای گوناگون، از جمله ايجاد مناطق تجاری آزاد 
و ايجاد تسهيالت برای سرمايه گذاری های خارجی و دعوت از ايرانيان 

اما تا کنون .  خارج از کشور تالش کرده اند تا  بر اين مشکل فائق آيند
اصلی پايين بودن  تاين تالش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زيرا عل

   .  نهفته استنظامسياسی اقتصادی و در ساختار . ا.سرمايه گذاری در ج
  

نرخ سرمايه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمايه گذاری و 
ميزان ريسک و .    41ميزان ريسکی که با آن مواجه است بستگی دارد

در چه رابطه آن با بازده سرمايه تعيين ميکند که به چه ميزان، 
.   کشورهايی، در چه مناطقی  و در چه بخش هايی سرمايه گذاری شود

سرمايه گذاری،  بخصوص نوع خارجی آن دستکم با پنج  نوع ريسک 
ريسک سياسی، ريسک های مربوط به حقوق و قوانين : مواجه است

سرمايه و کار، ريسک تغيير سياست های دولت، ريسک ارزی  و 
بطور سيستماتيک . ا.اقتصادی و سياسی جساختار .   ريسک اقتصادی

موجب افزايش بسيار زياد ريسک های فوق و لذا کاهش شديد سرمايه 
 .گذاری در کشور شده است

  
   به1976 واحد در سال 257شاخص بهره وری  سرمايه در ايران از 

شاخص بهره وری کل .   42 کاهش يافته است2001  واحد در سال 46
 25 واحد بود، در حاليکه  در 128 برابر با 2001عوامل توليد در سال 

ها شاخص پايين بودن اين .   43 واحد گذشته بود168سال پيش از مرز 
 نبود ، به ويژهکارايی عوامل اقتصادی در استفاده از منابععدم بيانگر 

زير ساخت های فيزيکی مناسب، نبود قوانين مناسب، فقدان امنيت و ثبات 
                                                 

به عبارت دقيقتر، ميزان سرمايه گذاری به بازده واقعی سرمايه گذاری  بستگی    41
سرمايه گذاری و احتمال يا دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوری 

 و ريسک 10%برای مثال بازده واقعی پروژه ای با بازده  .  ريسک بازده آن
  . است8%،  برابر 80%موفقيت 

برای .      بنا به تخمين دفتر اقتصاد کالن سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور 42
"  خارجیاقتصاد ايران و سرمايه گذاری"علوی، . توضيحات بيشتر به مقاله ع

  .مراجعه کنيد
43 Total factor Productivity. 
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در چنين شرايطی سرمايه داران به .  ر ماهر استسياسی و نبود نيروی کا
ويژه سرمايه داران خارجی تنها در صورتی در ايران سرمايه گذاری 

 تا 1959در فاصله .  ی استثنايی داده شودامتيازهاخواهند کرد که به آنها 
 در 15% ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاری ثابت در کشور بالغ بر 1977

  سرمايه گذاری ثابت در کشور 2000 تا 1977ه اما در فاصل.  سال بود
  طی دو دهه اخير . در سال کاهش يافت1%بطور متوسط نزديک به 

عالوه بر کاهش ميزان سرمايه گذاری ثابت در اقتصاد، کيفيت سرمايه 
گذاری نيز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره وری سرمايه 

  . ) را مالحظه کنيد10.4نمودار  (منعکس ميباشد
  

همزمان با افت ميزان و کيفيت سرمايه گذاری ثابت و خروج سرمايه های 
مالی کشور، بخش انبوهی از سرمايه نيروی انسانی نيز از کشور خارج 

 کشور 91طبق آمار صندوق بين المللی پول،  ايران در بين .  شده است
ساس ا بر.  در حال توسعه و توسعه نيافته رتبه اول فرار مغزها را دارد

 هزار نفر از 220 بيش از 2002اعالم وزارت علوم و فنآوری در سال 
 برندگان المپيادهای 92%همچنين، . نخبگان کشور را ترک کرده اند
اين عملکرد مختص به يک يا چند . علمی ايران کشور را ترک ميکنند

همواره بسيار باال بوده . ا.سال نميباشد، بلکه ميزان فرار مغزها درج
  . است

  
ايران از اقتصادی  پويا به اقتصاد طی دوره مورد نظر در مجموع 

 سال گذشته 25طی .  و مصرف گرا تبديل شده است  کم بازدهاقتصادی 
.   بليون دالر بوده است400درآمد ايران از محل صادرات نفت بالغ بر 

 صرف سرمايه گذاری و باقيمانده عمدتا صرف 20%از اين مبلغ تنها 
در واقع استفاده از پس انداز و ثروت ملی، به .  شده استامور مصرفی 

تحوالتی .   ميباشداين دوره جای توليد ثروت يکی از ويژگی های عمده 
که در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور طی اين دوران صورت گرفته 

  است بر شدت روند مصرف گرايی افزوده است
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  10.4نمودار 
  بهره وری  و رشد سرمایه گذاری

نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت
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 سياستهای ارزی.  6
 2002در مارس  ر پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانید 

را به يک سيستم سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود 
اين اقدامی موثر در جهت بازگرداندن ايران به .  دتک نرخی شناور دا

ياست ارزی خسارات  اما متجاوزاز بيست سال اين س .بودجامعه جهانی 
اين سياست ارزی از يکسو موجب . هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورد

گسترش و تشديد ناکارآيی در بخش های توليدی،  تخصيص نا مطلوب 
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منابع، نا به هنجاری ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف،  
تضعيف توليدات داخلی، تضعيف صادرات غير نفتی، رشد بيمارگونه 

خش تجاری و اتالف انبوه منابع اقتصادی شده  و از سوی ديگر فساد ب
  .  اقتصادی و اداری  پر دامنه و بيسابقه ای را پديد آورده است

  
 توليد ناخالص ملی از 6%طبق برآوردهای موجود طی اين مدت بالغ بر

طريق سيستم ارزی بطورغير مستقيم به بخش های دولتی و غير دولتی 
ی از آن به صورت رانت اقتصادی توجهت که بخش قابل پرداخت شده اس

اين سياست، در .  44شده استحکومت سران و حاميان  بخشی از نصيب 
کليت خود نظام اقتصادی کشور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده 

در .  که برون رفت از آن مستلزم يک تالش ملی وسال ها ممارست است
 درآمد ارزی 80%ور متوسط متجاوز از سيستم چند نرخی گذشته بط

دولت با نرخی نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتی 
در سيستم تک نرخی جديد اين موسسات .  و نهادهای انقالبی گذاشته ميشد

از ما به توجهی ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما بخش قابل 
بدون .  سمی گذشته به آنها پرداخت ميشودتفاوت بين نرخ بازار و نرخ ر

کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری 
محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبال بطور ضمنی 

  .پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد
  
 واردات.  7

عيتی سياست های دولت در زمينه کنترل واردات و صادرات از وض
سياست های دولت در بخش واردات تا سال .  مشابه برخوردار است

 به شدت متکی بر مجموعه ای بغرنج از قوانين اداری مانند صدور 2001
پروانه واردات و سيستم تخصيص ارز چند نرخی بود که موجب گسترش 
فساد اقتصادی و اتالف منابع گرديد  وعمال به صورت سيستمی برای 

 .  45به بخش واردات و توليد رانت عمل کرددادن يارانه 

                                                 
تجربه -دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار"   برای توضيحات بيشتر به کتاب  44

  . از نويسنده مراجعه کنيد" ايران
  همانجا   45
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. ا. سطح ماليات بر واردات در ج2001/2000در مجموع، تا سال 
همواره  نسبتا پايين بوده  زيرا کنترل حجم و ساختار واردات عمدتا از 
طريق اعمال محدوديت های کمی، توسط سيستم صدور پروانه واردات  و 

 2000  برای مثال، در سال .سيستم ارز چند نرخی صورت گرفته است
 ارزش 2.7%کل مالياتی که از طريق واردات جمع آوری شد برابر 

در اين سال، ميانگين غير موزون نرخ ماليات بر . واردات کشور بود
  .    بود6%نزديک به )  مشتمل بر هر دو نوع ماليات بر واردات(واردات 

  
مان تجارت جهانی طی چند سال اخير، در پی تالش برای پيوستن به ساز

 در چند مرحله اقدام به اصالح سياست های وارداتی خود کرده دولت
 29واردات  از " ليست مثبت"  پوشش 2000برای مثال، در سال .  است

  2000در مارس .  گروه افزايش يافت77 و سپس به 41گروه  ابتدا به 
 آغاز 1،2 قلم از کاالهايی که کد آنها با 781وزارت صنايع و معادن 

که واردات آنها مستلزم اجازه دو وزارتخانه بازرگانی و صنايع ( ميشود 
 منتقل کرد  تا واردات آنها ديگر مستلزم اجازه نامه 1به گروه کد )  بود

 کاالی ديگر را از قيد گرفتن اجازه 114همچنين . وزارت صنايع نباشد
 2000وامبردر مجموع،  تا ن.   نامه از ساير وزارتخانه ها معاف کرد

 2318تعداد کل کاالهايی که واردات آنها مستلزم کسب اجازه نامه بود به 
عالوه  براين، محدوديت های مربوط به منبع تامين ارز .  قلم کاهش يافت

واردات و گشايش اعتبار ارزی  که در باال به آنها اشاره شد، نيز کاهش 
ليست "الهای وعه ای از کا مجم2001 قانون بودجه 29ماده .  يافت
از اين قيد که هزينه ارزی را مانند ماشين آالت و قطعات يدکی " مثبت

ميبايست از محل درآمد ارزی صادرات " ليست مثبت"واردات کاالهای 
همچنين،  وارد کنندگان ديگر مجبور .  غير نفتی تامين شود معاف کرد

ش کل نميباشند که برای کسب اعتبارنامه ارزی و اجازه واردات از پي
باالخره در مارس .  بهای  واردات مربوطه را به  بانک مرکزی بسپارند

 تعداد کل کاالهايی که واردات آنها مستلزم دريافت پروانه واردات 2002
  .            قلم کاهش داده شد350ميباشد به 

  
همزمان با اقدامات فوق، ميزان ماليات بر واردات افزايش داده شد تا 

ای حمايت از توليد کنندگان داخلی وضع شده بود  در سطح سدی که بر
در واقع، موانع غير تعرفه ای واردات به .  همان حد قبلی باقی بماند

برای برخی از کاالها افزايش تعرفه . معادل های تعرفه ای تبديل شدند
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برای مثال، نرخ  تعرفه منسوجات، . های حاصله بسيار قابل مالحظه بود
، 74%رمی و وسايل نقليه موتوری به ترتيب به پوشاک، محصوالت چ

در مجموع، ميانگين نرخ  کنونی .   افزايش يافت37% و %75، %93
 35% تا 30%ماليات بر واردات برای کل اقتصاد ايران نزديک به 

اين نرخ متجاوز از دو برابر ميانگين کشورهای در حال .  برآورد ميشود
 لحاظ شدت بسته بودن و موانع رشد ميباشد که اقتصاد ايران را  به

بنا بر .  تجارت خارجی در صدر جدول، همپای پاکستان قرارميدهد
 موجب 25%محاسبات بانک جهانی، کاهش حداکثر ماليات بر واردات به 

با اين همه، تبديل کنترل های .   رشد درآمد ملی خواهد شد%0.7
ود اقدامی غيرتعرفه ای واردات به معادل های تعرفه ای، به خودی خ

است در جهت درست که احتماال موجب کاهش فساد اقتصادی و تقليل 
  .اتالف منابع خواهد شد

  
تبديل کنترل های غير تعرفه ای به معادل های تعرفه ای 

(tariffication) موجب افزايش درآمد دولت و افزايش توليد ناخالص 
 اين در شرايط مطلوب، طبق محاسبات بانک جهانی.  ملی خواهد شد

 3.4%اصالحات ميبايست بتوانند درآمد ملی و در آمد دولت  را به ترتيب 
اما به علت نا به هنجاری ساختاری، احتماال بخش .   افزايش دهند1.4%و 

بايد توجه .  از توان بالقوه اين اصالحات تحقق نخواهد يافتتوجهی قابل 
نجاری داشت که اصالحات اقتصادی در نظام هايی که دچار نا به ه

.  بنيادين ميباشند، ميباست بطور سيستماتيک و چند جانبه انجام پذيرد
لذا، .  بخش های اقتصادی مانند ظروف مرتبطه به يگديگرپيوسته اند

همزمان و هم مرتبط ميباشند ميبايست اصالح بخش هايی که شديدا به 
در غير اينصورت اتالف انرژی از يک بخش به .  انجام پذيرد هماهنگ

در ايران پيشبرد برنامه اصالحات .  ير بخش ها منتقل خواهد شدسا
اقتصادی بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور به ويژه 
اصالح بخش دولتی  بر چيدن نهادها و حذف سيستم رانتی رژيم موثر 

  . نخواهد بود
  
 صادرات.  8

 کاهش وابستگی ارتقا صادرات غير نفتی و. ا.جروی کار آمدن از بدو 
بوده . ا.کشور به نفت همواره يکی از اهداف اصلی سياست اقتصادی ج
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موجب . ا.با اين وصف، سياست های نا درست اقتصادی ج.  است
عوامل اصلی اين عملکرد .  تضعيف بخش صادرات غير نفتی شده است

عبارتند از سياست های نادرست ارزی، وارداتی و يارانه ای  که موجب 
دن تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلی از جمله صادرات غير برهم ز

نفتی شده اند،  قوانين دست  و پاگيری که برای اداره و کنترل صادرات 
غير نفتی تدوين شده اند،  نا به هنجاری بخش بانکی  و سياست های پولی 
کشور،  نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمايه 

يطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،  فساد گذاری خارجی، س
گسترده  و سوء مديريت بخش دولتی  و نبود يک نظام موثر برای 

اين عوامل سبب شده اند که .  حسابرسی و کنترل تصميمات دولت
 توليد ناخالص 5%صادرات غير نفتی کشور در بهترين شرايط از حد 

اد کشور نبوده  و پاسخگوی ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتص
  .معضالت آن  به ويژه بحران بيکاری  نميباشد

  
 از يکسو،.  استبوده و متضاد  دوگانه . ا.سياست های صادراتی ج

 با کاربرد سياست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت حکومت 
  و از سوی ديگر، بخش قابل شدهت به زيان صادرات غير نفتی ها و رقاب
 صرف از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسيد شدهتوجهی 

اين سياست متضاد امکانات محدود .  کرده استارتقا صادرات غير نفتی 
ارتقا صادرات غير نفتی پيش از آنکه . مالی کشور را به هدر ميدهد

نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که 
  .   آن ميشوندموجب تضعيف بنيادين

 برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از. ا.سياست هايی که ج
گرفتن ، و نترل کيفيت، کصدور پروانه صادرات، ممنوعيت صادرات

 صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را  پس از خروج تعهد از
کاال از مرزهای کشور، ظرف مدت و قيمت تعيين شده به بانک مرکزی 

برای پيوستن به سازمان . ا. در پی تالش ج2000از سال   .گذار کنندوا
تجارت جهانی بسياری از ممنوعيت ها و کنترل های صادراتی به تدريج 

 گروه  کاال يا بطور کلی 32 صادرات 1999تاسال .  بر چيده شده اند
در .  ممنوع  و يا مستلزم دريافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود

 گروه کلی تر ادغام شدند  و صادرات برخی 7 اين کاالها در2000سال 
از آنها  مانند مرغ، پياز، سيب زمينی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، 
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متعاقبا تعداد اين کاال ها به سه گروه . شيشه  و الستيک ماشين آزاد شد
عتيقه جات و کاالهايی که صادرات آنها به داليل مذهبی : کلی محدود شد

 محيط زيست ممنوع ميباشد،  کاالهای مصرفی که قيمت آنها توسط ويا
و باالخره حيوانات )  مانند  قند، شکر و دارو(دولت سوبسيد ميشوند 

زنده، مواد خام و کاالهايی که در توليد محصوالت صنعتی بکار ميروند 
ممنوعيت ).  مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره(

ی گروه دوم ضروری ميباشد زيرا در غير اين صورت صادرات کاالها
يارانه های تخصيص داده شده  به جای کمک به اقشار کم درآمد  نصيب 

هدف از ممنوعيت کاالهای گروه . مصرف کنندگان خارجی خواهند شد
اما، اين سياست چنانچه .  سوم حمايت از توليد کنندگان داخلی ميباشد

اند موجب رشد صنايعی شود که اقتصاد درست تدوين و اجرا نشود ميتو
  . کشور درآنها دارای مزيت نسبی نميباشد

  
 4% سهم صادرات غير نفتی در توليد ناخالص ملی کمتر از 90طی دهه 

اين نسبت در کشورهای همرديف ايران طی دهه گذشته  نزديک به .   بود
ل به دنبال اصالحاتی که در باال اشاره شد، در سا.   بوده است%10

 4.7%  سهم صادرات غير نفتی در توليد ناخالص ملی کشور به 2002
اما، عليرغم اين بهبود نسبی  بخش صادرات غير نفتی .  افزايش يافت

هنوز دچار نابه هنجاری بنيادين و ساختاری است  و نميتواند نقش بالقوه 
فساد و ناکارآيی دستگاه .  خود را در توسعه اقتصادی کشور ايفا نمايد

داری کشور همچنان هزينه سنگين و بيموردی را  بر صادرات غير نفتی ا
عالوه بر اينها، نا امنی سياسی و نبود جو مناسب برای .  تحميل ميکند

رشد بخش خصوصی مانع از سرمايه گذاری و رشد توليدات داخلی از 
  .    جمله صادرات غير نفتی ميگردد

  
اما، .  رمتعددی اتخاذ کرده استتدابي. ا.برای تشويق صادرات غير نفتی ج

به علت فساد و پايين بودن کارآيی دستگاه اداری دولت و نبود جو مناسب 
برای سرمايه گذاری و رشد بخش خصوصی، اين تدابيرغالبا نا موفق 

بازگرداندن تعرفه های  -1: موارد عمده اين سياست عبارتند از.  بوده اند
تاسيس  -3؛   تعرفه های وارداتیمعافيت از پرداخت -2؛   پرداخت شده

سعه تاسيس بانک تو -4؛  مناطق تجارت آزاد و مناطق ويژه اقتصادی
سه مورد اول تدابيری هستند که .  صادرات و صندوق ضمانت صادرات

برای بهبود دسترسی بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشين آالت و 
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ر، هدف از تاسيس از سوی ديگ. ساير نهاده های توليد  بکار ميروند
موسسات مالی توسعه صادرات بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمايه 

  . مالی ميباشد
  

توانسته اند با کشورها، مانند کره شمالی، تايوان وهنگ کنگ بسياری از 
های باز پرداخت و معافيت تعرفه  موجبات رشد  مکانيزماستفاده از

 به علت پايين بودن کارآيی و   اما در ايران.صادرات خود را فراهم آورند
فساد گسترده دستگاه اداری دولت، کاربرد هر دو مکانيزم ناموفق بوده 

 صادر کنندگان از مکانيزم 5%طبق آمار رسمی  در ايران تنها .  است
علت اين امر .  های معافيت و باز پرداخت تعرفه گمرگی استفاده ميکنند

تگاه اداری دولت هزينه استفاده آن است که به علت عدم کارآيی و فساد دس
  از سوی ديگر، .از اين مزايا  نسبت به منافع حاصل از آنها  بيشتر است

موفقيت مناطق ويژه اقتصادی  و تجارت آزاد تا حدود زيادی بستگی به 
توانايی دولت در جلب سرمايه گذاری به ويژه سرمايه گذاری خارجی 

ب برای رشد بخش خصوصی،  نا در ايران به دليل نبود جو مناس.  دارد
توانی دولت در جلب سرمايه خارجی و کاربرد سياست های غلط، تجربه 

تا کنون اين مناطق عمدتا به .  دولت درهردو زمينه نا موفق بوده است
صورت مکانيزمی برای گريز از موانع و محدوديت های قوانين واردات 

  .   ر نفتی کشورعمل کرده اند  تا مراکزی برای توسعه صادرات غي
  
 وابستگی به يارانه های دولتی.  9

 سال گذشته اقتصاد کشور را شديدا 25سياست اقتصادی نا درست  طی 
به دريافت يارانه های دولتی وابسته کرده  که موجب پيدايش نابه هنجاری 
های گسترده از جمله پيدايش انحصارات مصنوعی، افت کارايی اقتصاد و 

که حجم قابل است ارانه دهی بسيار بغرنج شده پيدايش يک سيستم ي
وضعيت يارانه های .  ی از منابع توليدی ايران را به هدر ميدهدتوجه

ضمنی، يعنی يارانه هايی که بطور غير مستقيم از طريق عرضه ارزان 
حجم اين يارانه .  کاال و خدمات پرداخت ميشوند  به ويژه قابل توجه است

اخالص ملی ميباشد  که دو سوم آن مربوط به   توليد ن15%ها بالغ بر 
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توجيهی که برای پرداخت .  46است) برق و سوخت(يارانه های انرژی 
اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر 

اما در عمل حجم عمده اين يارانه ها نصيب اقشار پر درآمد .  ميباشد
 از طريق يارانه های نان، دارو، گاز، و برای مثال، مبالغی که. ميشود

جامعه ميشود به ) percentile(نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهک 
 برابر سهم فقيرترين دهک 3.5 برابر و 32 برابر، 4 برابر، 2ترتيب 

وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه .  جامعه است
فته را منعکس کنند که به نوبه خود واقعی توليد و فرصت های از دست ر

موجب تخصيص نامطلوب  منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور 
  .ميگردد

 ارزش يارانه ای که از طريق انرژی پرداخت شد بالغ 2/2001در سال 
بطور متوسط ارزش يارانه انرژی طی .   توليد ناخالص ملی بود10%بر 

ارزانی انرژی   .ملی بوده است  توليد ناخالص 11%دهه گذشته برابر 
مقدار انرژی . موجب مصرف بيرويه و به هدر رفتن منابع توليد ميشود

ای که به سبب پايين بودن قيمت داخلی به هدر ميرود ميتواند صادر شده و 
به اين ترتيب، .  درآمد حاصل از آن صرف توليد وتوسعه اقتصاد شود

هزينه "ی انرژی دارای شکاف بيش از حد بين قيمت داخلی و صادرات
بااليی است که موجب )  opportunity cost" (فرصت از دست رفته

در بخش مصرف خانگی، زيان   .کاهش رشد و رفاه اقتصادی ميشود
 توليد نا خالص ملی 4.3% تا 3.5%ناشی از ارزانی انرژی نزديک به 

ب در بخش توليدی اقتصاد ابعاد اتالف انرژی به مرات.  برآورد ميشود
برای مثال، مصرف انرژی کارخانه های سيمان ايران . گسترده تراست

 بيشتر از کارخانه های ژاپن است، مصرف انرژی کارخانه ذوب %35
 بيشتر از کارخانه های مشابه در ژاپن ميباشد، 58%آهن و فوالد اصفهان 

 بيشتر از يخچال های 70%مصرف انرژی يخچال های ساخت ايران 
رف سوخت اتومبيل های ايران باالترازمصرف وارداتی است، مص

    .47اتومبيل های وارداتی است

                                                 
 تجربه -دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار"    برای توضيحات بيشتر به کتاب  46

  .ده مراجعه کنيداز همين نويسن" ايران
     .1994استراتژی افزايش کارايی مصرف انرژی در ايران، بانک جهانی    47
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.  همچنين، يارانه های انرژی موجب تشديد نابرابری درآمد ميشوند
مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندين برابر مصرف 

لذا، بخش عمده يارانه های انرژی . سرانه خانوارهای کم درآمد است
ای پر درآمد ميشود که نابرابری توزيع درآمد و مصرف نصيب خانواره
برای مثال، يارانه ای که از طريق مصرف انرژی  .  را تشديد ميکنند

 برابر يارانه ای است که 12نصيب مرفه ترين دهک جامعه ميشود 
اگر مبلغ يارانه ها بطور يکسان بين افراد . نصيب فقيرترين دهک ميشود

 افزايش خواهد 60%فقيرترين دو دهک جامعه جامعه تقسيم شود، درآمد 
چنين سياستی ميتواند فقر را در ).  در مناطق روستايی112(%يافت 

 .  ايران ريشه کن کند
  

طبق محاسبات موجود افزايش قيمت داخلی انرژی به سطح ميانگين قيمت 
لذا ).  بطور مطلق( تورم خواهد شد 30%صادراتی دهه گذشته موجب 

جاری قيمت انرژی، به دليل شدت تورم زايی آن بسيار صحيح نا به هنت
 و کشوردشوار ميباشد، اما از آن گريزی نيست زيرا حل بحران اقتصادی 
برای . پيشبرد برنامه اصالحات اقتصادی بدون آن ميسر نخواهد بود

انجام داد و با ) طی چند سال(تسهيل امر، ميتوان اينکار را در چند مرحله 
ر اقتصادی مناسب تاثير منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خنثی استفاده از ابزا

هر سال يک سوم (برای مثال ميتوان قيمت انرژی را طی سه سال .  کرد
باال برد  و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت ) مقدار مورد نظر

برای پرداخت اين يارانه ها . يارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد
ستم مناسبی تدوين کرد که خود موجب ايجاد نا به هنجاری ميبايست سي

تصحيح قيمت انرژی پيش شرط مهمی برای پيشبرد و موفقيت .  نشود
اين کار نه تنها منشا نا به هنجاری در .  برنامه اصالحات اقتصادی  است

تخصيص منابع را از پيش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه الزم برای 
  .  ز تامين خواهد کرداجرای اصالحات را ني

  
  رفاه اقتصادی.  10

رفاه اقتصادی جامعه به عوامل متعددی بستگی دارد، به ويژه نرخ رشد 
. توليد ناخالص ملی، نرخ رشد جمعيت، نرخ  بيکاری و توزيع درآمد

مجموعه عوامل فوق موجب شده است تا ميانگين رشد اقتصادی کشور از 
 کاهش 2002 تا 1982 طی 2.6% به 1972 تا 1962 در فاصله  %11



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 141

در .   ميليارد دالر بود93 برابر 1980توليد ناخالص ايران در سال .  يابد
 99 سال بعد، سطح تولين ناخالص ملی  به رقم 20 يعنی 2000سال 

  . ميباشد1980  بيشتر از سال  6%ميليارد دالر رسيد که تنها 
  

 سرسام آور جمعيت کاهش نرخ رشد توليد ناخالص ملی، همراه با افزايش
 متجاوز از دو برابر شد، موجب شده است 2003 تا 1979که در فاصله 

طبق .   کاهش يابد40%که درآمد سرانه کشور به قيمت واقعی متجاوز از 
آمار بانک جهانی سطح توليد ناخالص سرانه ايران کمتر از يک سوم 

جهانی ايران ميانگين توليد ناخالص سرانه جهان است و از نظر رده بندی 
درآمد سرانه ).  2000سالنامه (در رده صد و يازدهم جهان قرار دارد 

ايران حتی نسبت به کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا نيز پايين تر 
 دالر بود، حال 1640 برابر 2000در آمد سرانه ايران در سال .  است

از نظر ان  اير.   دالر بود2020آنکه ميانگين درآمد سرانه منطقه برابر 
جمعيت هجدهمين کشور جهان است اما به لحاظ حجم توليد ناخالص ملی 

  .در رده سی و چهارم جهان قرار دارد
  

بحران بيکاری بيش از هميشه ثبات اجتماعی، سياسی و اقتصادی ايران 
طبق برآوردهای موجود نرخ بيکاری در ايران بالغ بر .  را تهديد ميکند

  30%ين جوانان به مراتب باالتر بوده  و بين نرخ بيکاری ب.   است%20
 مليون دانش آموز 20در ايران نزديک به .   برآورد ميشود40%تا  

ی از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند کثيروجود دارد که تعداد 
 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهی 250هر سال نزديک به . پيوست

 هزار نفر از آنها کار وجود 70رای وارد بازار کار ميشوند که تنها ب
 نيروی شاغل ايران دارای تحصيالت دانشگاهی 11%متجاوز از .  دارد

. ميباشند که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران نرخ نسبتا بااليی است
 در صد باالتر از نرخ 2 تا 1ميانگين نرخ بيکاری نيروی کار روستايی 

  .  بيکاری  شهری است
  

 رشد باروری نيروی کار،  تثبيت نرخ بيکاری در سطح کنونی با توجه به
برای تحقق اين .  مستلزم ايجاد بيش از يک مليون شغل جديد در سال است

 2% درسال، يعنی 7%امر، نرخ رشد توليد نا خالص ملی ميبايست به 
در غير اينصورت، تا .  افزايش يابد) 5(%بيشتر از ميانگين تاريخی آن 

برای آنکه .    فراتر خواهد رفت23% بيکاری  از مرز  نرخ2010سال 
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 کاهش داد، توليد ناخالص 10%  نرخ بيکاری را به  2010بتوان تا سال 
  در سال رشد داشته 10%ملی کشور ميبايست بطور متوسط نزديک به 

انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغير .  48باشد
  .   خواهد بودممکن نباشد، بسياردشوار

  
مانند دوره  پس از انقالب به لحاظ توزيع درآمد، اقتصاد ايران در دوره 

 10. % همچنان دارای توزيع درآمد نامطلوبی است1978 تا 1962
 از کل مصرف جامعه 30%ثروتمندترين طبقات درآمدی جامعه بيش از 

ن  فقيرتري10%را به خود اختصاص ميدهند، در حاليکه اين سهم برای 
 20% مصرف کل جامعه به 50%متجاوز از .  است1.5%طبقه حدود 

  .  باالی جامعه تعلق دارد
  

  و فساد اداریرانت خواری .  11
 کاربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ رانت خواری ايران معاصردر 

علت اين امر را عالوه بر دولتی کردن . بسياررايج و پر دامنه است
لوب، نبود آزادی های سياسی، عدم پاسخگويی اقتصاد، وجود قوانين نامط

و پايگاه حکومت به شهروندان و شيوع فساد سياسی، ميبايد در ايدئولوژی 
جست که موجب قطبی شدن بيش از حد جامعه شده و اجتماعی حکومت 

نظام را بطور فزاينده ای به استفاده از سياست توزيع رانت برای خريد 
   .تپشتيبانی مردم وابسته کرده اس

  
 و 80نشان ميدهد که طی دو دهه ايران بررسی سياست های اقتصادی 

  تنها از طريق سياست های واردات  و ارزی هرساله نزديک به 90
 توليد ناخالص ملی کشور به صورت رانت اقتصادی به تجار %10

آن قابل توجهی از بازارو مديران نهادها  پرداخت شده  که احتماال بخش 
به اين مقدار .  49 شده استحاميان حکومتسران و بخشی از نصيب 

، 51، سياست های صادراتی50ميبايست رانت توليد شده توسط نظام بانکی

                                                 
تجربه   -دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار"  برای توضيحات بيشتر به کتاب  48

  .از نويسنده مراجعه کنيد" ايران
  .همانجا  49
 .همانجا  50
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تخصيص پروژه های دولتی، دادن امتياز تاسيس موسسات انحصاری به 
 غير نقدی را امتيازهاسرمايه داران خودی،  توزيع کاالها، خدمات و 

حافظه کارانه ميتوان ميزان رانتی را که در يک برآورد م.  نيزاضافه کرد
 کل توليد 20%طی اين دوره در اقتصاد کشور توليد شده است نزديک به 

ناخالص ملی تخمين زد که يکی از مکانيزم های اصلی انباشت سرمايه 
  .    بوده استحکومتتوسط سرمايه داران وابسته به 

  
درست، اقتصاد را از توليد و توزيع رانت، مانند يک سياست مالياتی نا 

پويايی بازداشته، سبب افزايش هزينه توليد، کاهش پس انداز و سرمايه 
گذاری  و کاهش خالقيت و نوآوری ميشود و با هدايت انرژی مردم به 

. ی را به هدر ميدهدتوجهسوی فعاليت های غير توليدی انرژی قابل 
در نظام همچنين، سيستم رانت خواری موجب پيدايش مناسبات نادرست 

در چنين سيستمی، پس از مدتی، تکنوکرات های .  اداری کشور ميشود
وزارتخانه ها با مديران بنگاههای اقتصادی تبانی ميکنند تا حداکثر درآمد 

همانگونه که مديران .  را برای خود  و نه برای دولت و کشور  تامين کنند
 کمبودهای بنگاه های توليدی برای تحصيل سودهای انحصاری در بازار

ساختگی بوجود ميآورند، مديران ادارات دولتی برای ايجاد فرصت های 
رشوه گيری و تحصيل حداکثر درآمد، دستگاه اداری دولت را انباشته از 

 اين امر کانال های تصميم.   قوانين غير ضروری و دست و پاگير ميکنند
ا مختل آنرکارايی و موثر بودن  و گيری سيستم اداری را مسدود کرده

هم پاشيدگی دستگاه اداری  و اقتصادی ميتواند به از در نهايت   که سازدمي
در مقايسه . ا.  پی آمدهای منفی سياست رانت خواری در نظام ج.بيانجامد

زيرا در .  با ساير سيستم های تماميت خواه به مراتب شديدتر است
شرهای جمهوری اسالمی توزيع رانت سبب انتقال منابع اقتصادی از ق

مدرن به قشرهای سنتی ميشود  که نسبتا از مهارت و پويايی اقتصادی 
  .  کمتری برخوردار ميباشند

  
مجموعه عوامل فوق، همراه  با رکود اقتصادی و کاهش سطح  درآمد 

فساد .  اداری شده است-سرانه موجب گسترش بيسابقه فساد اقتصادی
وه خواری، اختالس، اداری  دارای جلوه های گوناگون است، مانند رش

وجه عمده آن  اما.  دزدی و استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی
                                                                                              

  .همانجا  51
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داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداری توسط  باندهای قدرت و 
اين داد و ستد ها گرچه با مبادله .  اليگارشی و خانواده های ذی نفوذ است

ردهای مالی هنگفت وجوه نقدی آغاز نميشود، اما نهايتا به دست آو
ادغام نهادهای سياسی و مذهبی، وجود منابع . ا.در ج.  ميانجامد

مشروعيت دوگانه در سازمانهای اجرايی، عدم شفافيت و پاسخگويی 
دستگاه های اداری  و رشد مناسبات سنتی و خاندان ساالری  محيط 

 اين مکانيزم.  مناسبی برای رشد سرطانی فساد اداری بوجود آورده است
 اقتصادی مانند واگذاری پروژه های هایروش عمده برای تقسيم امتياز

کالن دولتی به سرمايه داران خودی، اعطای انحصار واردات و 
صادرات، در يافت ارز و وام های ارزان از نظام بانکی، اجازه تاسيس 
انحصارات و موسسات توليدی و خدماتی، دريافت يارانه های مستقيم و 

در اين فرايند، با .  اقتصادی کالن ميباشدهای ساير امتيازغير مستقيم و 
استفاده ازعناوينی همچون امور خيريه، بسياری از قانون شکنی ها 

سرمايه داران خودی در مقابل دريافت .  مشروع جلوه داده ميشود
 اقتصادی بخشی از سود معامالت خود را به عنوان خيريه  و هایامتياز

مسئولين مربوطه با صرف وجوه .  پردازندتبرعات به مسئولين مي
مربوطه برای اعطای کمک های نقدی و غير نقدی به گروه اجتماعی 
مورد نظر خود،  وجوه  مربوطه را ابتدا به قدرت سياسی  و در دور 

  .    52بعدی قدرت سياسی را به قدرت اقتصادی تبديل ميکنند
  

 ميباشد که 3.25عادل بنا به تحقيقات بين المللی،  شاخص فساد ايران م
بر اساس اين .  53ايران را در رده  فاسدترين کشورهای جهان قرار ميدهد

 بيشتر از کشورهای باالی جدول، مانند 70%تخمين فساد اداری در ايران 
از نظر شاخص . کشورهای توسعه نيافته آفريقايی و آمريکای جنوبی است

 10از ( امتياز 1.25ی خط قرمز قانونی يعنی رعايت قانون، ايران دارا
 2کارايی نظام حقوقی ايران و ساختار دولت، با امتيازهای .  است) امتياز

ارگان های حکومتی ميکوشند که .   دارای وضع مشابهی است2.17و 
                                                 

فساد اقتصادی "ادی در ايران به مقاله برای توضيحات بيشتر در باره فساد اقتص  52
  .علوی مراجعه کنيد. از ی" در ايران

برای .  دارای کمترين فساد ميباشند10کشورهای سوئيس و اسکانديناوی با شاخص   53
  :توضيحات بيشتر به مقاله زير مراجعه کنيد

. Aug. Econ. J. ., and Growth, QuartCorruption, 1995Mauro, . P
1995.  
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اداری را امری فردی جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم -فساد اقتصادی
که گسترش فساد اما واقعيت آن است .  مورد پيگرد قضايی قرار دهند

  .  ميباشدکشور سياسی اقتصاد اداری پيآمد طبيعی ساختار -اقتصادی
  

 ساختار سياسی.  12
را ميبايست در ساختار . ا.ت پايه ای عملکرد ضعيف اقتصادی جعل

سياسی آن جست که به لحاظ پايگاه نظری و اجتماعی اساسا با مختصات 
فقيت و دوام هر ساختار مو.  و نيازمنديهای جهانی شدن سازگاری ندارد

ختار تماميت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه،  سياسی، چه سا
اما عملکرد .  کارآيی اقتصاد و کيفيت سياست های اقتصادی دولت است

اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست های 
ساختار سياسی اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت 

توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سياسی جامعه انجام می .  کشور ميباشد
. پذيرد که پارامترهای سياسی و اقتصادی توسعه اجتماعی را تعيين ميکنند

آزادی سياسی، ثبات سياسی و ثبات سياست های اقتصادی سه بعد اصلی 
صاد را تشکيل هر نظام سياسی ميباشند که  شالوده  سياسی مديريت اقت

اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاری بر . ميدهند
روی عوامل تعيين کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمايه گذاری، 
سرمايه نيروی انسانی، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت  بر 

ن امروزين با جها. ا.  ساختار سياسی ج.رشد اقتصادی تاثير ميگذارند
سازگاری الزم را نداشته و ماهيت ايدئولوژيک و ميل ذاتی آن به نقض 
سيستماتيک آزاديهای اقتصادی و سياسی موجب بی ثباتی اقتصادی و 
سياسی شده، مانع از توسعه اقتصادی و سياسی ايران در جهان گلوبال 

در اين راستا، مشخصه های زير به ويژه در خور توجه .  نوين است
 : است

نقش و رابطه مشخص نبودن تکثر مراکز قدرت و تصميم گيری و  .1
از جمله، وجود دستکم سه مرکز قانون ؛ اين مراکز با يکديگر

گذاری موازی رسمی، يعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع 
تشخيص مصلحت، وجود ارگان های اجرايی موازی، وجود مراکز 

ن عمل ميکنند، قدرت غير رسمی در درون رژيم که خارج از قانو
 . مانند  گروه های فشار غير قانونی
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تداخل قوای سه گانه کشور، يعنی قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه و  .2
 .کشمکش پيوسته بين آنها

شفاف نبودن قوانين و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از  .3
همچنين، وجود قوانين نامناسب .  آنها در تمام عرصه های حکومتی

اگير، مانند قانون کار، قوانين مالکيت، قوانين بانکی  و و دست و پ
 . قوانين گمرکی

المللی و اهميت پارامترهای خارجی  با جامعه بين. ا.ناسازگاری ج .4
برای مثال، تحريم اقتصادی آمريکا، مسئله ، در سياست داخلی

 با کشورهای طين، تنش های مذهبی و ايدئولوژيکاسرائيل و فلس
 .  بحران سالحهای هسته ایومنطقه، تروريسم 

ايدئولوژی زد گی سياست های  اقتصادی و اجتماعی دولت  و  .5
 .دستگاه اداری آن

عدم سازگاری و تجانس ايدئولوژی و فرهنگ رژيم  با فرهنگ  .6
 ... مردم، به ويژه شهرنشينان، طبقه متوسط، زنان، جوانان

 .نقض آزادی های اقتصادی .7

سياسی شهروندان توسط نقض سيستماتيک آزادی های مدنی و  .8
 . دولت

 .بی ثباتی سياسی و بی ثباتی سياست های اقتصادی دولت .9

فساد اقتصادی گسترده، به ويژه در دستگاه اداری و اجرايی دولت  .10
 .و سلطه باند بازی در کليه شئون اقتصادی و اجتماعی

 های نا درستی که منجر به نابسامانی اقتصادی، مانند تورم، سياست .11
ری بودجه، بدهی های خارجی و تشديد تنگناهای بيکاری، کس

ساختاری  شده  و توان کشور را در جذب سرمايه های خارجی 
 .کاهش داده اند

قطبی بودن خواست های اجتماعی و اقتصادی  و وجود اپوزيسيون  .12
خارج از حاکميت که خواهان دگرگونی بنيادين ساختارسياسی 

 .ميباشد
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    فصل یازدهم

 مجعبندی
  
  
  

تحوالت تکنولوژيک و سياسی نيم قرن اخير جهان را وارد عصر جديدی 
کرده است که ويژگی برجسته آن کاهش سريع فاصله های زمانی و 
مکانی، ادغام فزاينده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سياسی جهان  و 

در اثر اين تحوالت پروسه های .  رشد خيره کننده  توليد و مصرف است
 و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سياسی توليد، توزيع

اکنون دانش و .  و مناسبات اجتماعی دستخوش تغييرات بنيادين شده اند
فنآوری مهمترين عامل توليد و منشا برتری نسبی است و موفقيت در 
توسعه اقتصادی مستلزم آن است که کشورها بتوانند در اين بازار به 

  .رقابت بپردازند
  

جهانی سازی موجب تمرکز شديد وبيسابقه قدرت اقتصادی وسياسی روند 
 کل توليدات صنعتی جهان توسط %84اکنون  . در پهنه جهان شده است

 متعلق به سه 57%ن مقدار نزديک به اي کشور توليد ميشود که از 15
در عرصه تجارت بين المللی .   و آلمان  ميباشدکشور آمريکا ژاپن 

و واردات  کل صادرات 80%نزديک به .  داردوضعيتی مشابه وجود 
ی شرقی و جنوب شرقی انجام جهان توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و آسيا

از منظر .  ميگيرد که عمدتا در داخل خود اين مناطق داد ستد ميشود
 سرمايه گذاری مستقيم خارجی شدت تمرکز جغرافيايی به مراتب متراکم

ت دانش و اختراعات که محور تحوالت باالخره توليد و انباش.  تر است
فنآوری و اقتصاد مدرن جهانی ميباشد دارای بيشترين تمرکز جغرافيايی 

 چهار شهر -کانون اين پديده عمدتا در چند شهر آمريکا، اروپا و سه. است
  تمام اختراعاتی 97% طبق آمار سازمان ملل . آسيای شرقی قرار دارد

 به  کشورهای توسعه يافته صنعتی که در جهان به ثبت رسيده مربوط
در مجموع فضای اقتصاد جهان توسط آمريکا و چند کشور اروپای .  است

گردش و رشد .  غربی و آسيای شرقی و جنوب شرقی تعيين ميگردد
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اقتصاد ساير کشورهای جهان  شديدا تحت تاثير مکانيزم حرکت و نيروی 
و برنامه  وين استراتژی در چنين فضايی تد.  جاذبه اين سه منطقه ميباشد

توسعه اقتصادی که براساس تضاد بنيادين با جو اقتصاد جهانی و مکانيزم 
   .حرکت آن تدوين شده باشد به احتمال قوی پايدار و موفق نخواهد بود

مديريت توسعه اقتصادی به ويژه برای در يافت اين مطلب برای 
  .دارای اهميت کليدی استکشورهای درحال رشد 

  
ی شدن با اتکا بر تحوالت فنآوری فرصت بی نظيری برای توسعه جهان

اقتصادی، افزايش رفاه جامعه بشری و حل مشکل فقر و عقب ماندگی 
اما تنها کشورها يی ميتوانند از روند جهانی شدن .  بوجود آورده است

رين بهره را بگيرند که ظرفيتهای الزم برای بهره برداری از تبيش
ر خود ايجاد کنند و با اتخاذ سياستهای مناسب فرصتهای جديد را د

در غير اين صورت .  پيآمدهای منفی اين روند را  به حداقل برسانند
سرعت خيره کننده تحوالت اقتصاد جهانی بين آنها و جهان پيشرو فاصله 

شورهايی که موفق در عمل، ک.  ای جبران ناپذير به وجود خواهد آورد
 هایهانی شدن تطبيق دهند دارای دست آوردشده اند خود را با پروسه ج

برعکس .  چشمگيری در زمينه توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده اند
يم نوين اه اند جايگاه مناسب خود را در اين پارادتکشورهايی که نتوانس

بيابند نه تنها از دست آوردهای آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه 
  .شده اندنيز  اقتصادی گرفتارسير قهقرايی

  
بازار آزاد به عنوان شالوده توسعه، رشد وکارايی اقتصادی يک واقعيت 

اکنون هيچ .  انکار ناپذير ميباشد که مورد پذيرش عام قرارگرفته است
کشوری نميتواند خارج از اقتصاد جهانی برنامه توسعه اقتصادی موفقی 

مواجه اند آنست که چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن .  را دنبال کند
مشارکت آنها در اقتصاد جهانی ميبايست چگونه باشد تا بيشترين دستآورد 

برای  را در زمينه توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی 
مالحظات نظری و تجربه جهانی حاکی از آن .  مردم خود  تامين کنند

اما بازار .  ستاست که تحقق اين امر مستلزم داشتن يک بازار کارآمد ا
کشورهای در حال .  کارآمد خود مستلزم دولت ملی موثر و کارآمد ميباشد

رشد و توسعه نيافته برای آنکه بتوانند از دست آوردهای روند جهانی 
شدن بهره مند شوند نيازمند دولتهای ملی کارآمد ودموکراتيک هستند که 



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 149

در بازار جهانی را بتوانند ظرفيتها و نهادی الزم برای توليد و رقابت 
  .بوجود بيآورند و  پيآمدهای ناخواسته رقابت جهانی را به حداقل برسانند

  
موجب تغييرات ساختاری عميقی در کليه اقتصادهای همچنان جهانی شدن 

پيدايش فرصتهای اقتصادی جديد غالبا مستلزم مهارتها  . خواهد شدجهان 
تغيير مکان پايگاه توليد از  هاين امر در غالب موارد ب.  و منابع جديد است

 ميتواند برای يک منطقه رونق کهبيانجامد يک کشور به کشور ديگر 
اقتصادی به ارمغان آورد و يک منطقه ديگر را با بحرانهای عميق 

برای بهره برداری مطلوب از جهانی . اقتصادی و اجتماعی مواجه کند
 اجتماعی اين روند شدن، دولتهای ملی ميبايست با همکاری ساير نهادهای

انجام اين امر مستلزم ايجاد ظرفيتهای جديد .  را مديريت و تنظيم کنند
برای جلب فرصتهای جديد، تسهيل تغييرات ساختاری و حمايت از اقشار 

پيوستن به اقتصاد جهانی غالبا با برنامه های گسترده .  ضربه پذير است
 سازی همراه ای برای آزاد سازی تجارت و بازار مالی و خصوصی

اجرای اين برنامه ها هزينه اقتصادی و اجتماعی سنگينی را بر .  است
مديريت بهينه اين پروسه و .  جامعه به ويژه اقشار کم درآمد تحميل ميکند

  . حمايت از اقشار ضربه پذير عمدتا در مسئوليت دولت است
  

م دولت همچنان دارای نقش تعيين کننده ای در ايجاد ظرفيت های الز
شيوه و .  برای بهره برداری موثر از فرصتهای اقتصاد جهانی است

سياستهايی که دولت برای ايجاد ظرفيتهای الزم در پيش ميگيرد به شرايط 
بطور کلی اين سياستها .  اقتصادی کشور مورد نظر بستگی خواهد داشت

عبارتند از استقرار حکومت قانون،  ايجاد سيستم موثر برای تعيين و 
ل حقوق مالکيت، تنظيم رقابت و کنترل انحصارات، تنظيم قوانين اعما

شرکتها برای جلوگيری از فساد و سوء مديريت شرکتها، تنظيم بازار به 
ويژه بازارهای کار و سرمايه، ايجاد تاسيسات و زير ساختهای مناسب 
برای توسعه اقتصادی، ارائه کاالها و خدماتی که بازار به آنها نميپردازد، 

وزش نيروی کار و مشارکت در سرمايه گذاری برای ايجاد ظرفيتهای آم
بدون اين اقدامات کشورها موفق به بهره .  صنعتی و انتقال تکنولوژی 

همچنين اجرای .  برداری موثر از فرصتهای بازار جهانی نخواهند شد
موثر اين وظايف مستلزم وجود يک سيستم سياسی کارآمد و شفاف و 

ه بتواند خواستهای کليه اقشار جامعه را نمايندگی  کند و دمکراتيک است ک
  . دنمايتضمين را حکومت قانون و برابری در برابر قانون 
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اما تنها اصالح دولتهای ملی برای مديريت مطلوب پروسه جهانی شدن 
در واقع مديريت کنونی روند جهانی شدن دارای مشکالت .  کافی نيست

ب شده است تا بهره برداری از ظرفيت ساختاری متعددی ميباشد که سب
اوال شکاف  بين .  جهانی سازی بسيار کمتر از توان بالقوه آن باشد

کشورهای توسعه نيافته و دنيای مدرن چنان عميق شده است که از يکسو 
کنترل و ثبات و امنيت جامعه جهانی را تهديد ميکند و از سوی ديگر 

مديريت .  ه خارج شده استآن از توان کشورهای توسعه نيافتکاهش 
کنونی اقتصاد جهانی نه تنها برای حل اين مشکل راه حل مناسبی نيافته 

دوما نابرابری توازن قوای .  است بلکه در عمل آنرا تشديد نيز کرده است
آنچنانکه است اقتصادی و سياسی در مديريت اقتصاد جهانی نهادينه شده 

اسخگوی منافع، نيازمنديها و مديريت کنونی اقتصاد جهانی نميتواند پ
درواقع مديريت .  مشکالت کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد باشد

اين عوامل سبب ميشود . کنونی اقتصاد جهانی شفاف و دموکراتيک نيست
تا منافع و هزينه های جهانی شدن بين کشورهای عضو جامعه جهانی به 

اجتماعی ضعيف از نحوی ناعادالنه تقسيم شود  و کشورها و اقشار 
  .  دستآوردهای جهانی شدن بی بهره بمانند

  
سوما، مديريت اقتصاد جهانی همپای تحوالت فنآوری و اقتصادی متحول 

اقتصاد با سرعت فزاينده ای جهانی شده است اما مديريت .  نشده است
اقتصاد جهانی تا حد زيادی همچنان در سطح ملی و منطقه ای باقيمانده 

رت ديگر در سطح جهانی مکانيزم موثری وجود ندارد تا به عبا.  است
بازار جهانی را از ديد کليت جامعه جهانی تنظيم کند، سياستهای آنرا 
هماهنگ سازد و بين سياستهای اقتصادی و اجتماعی تعادل مطلوبی 

نبود يک سيستم مناسب برای تنظيم فعاليت های اقتصاد .  بوجود آورد
 جهانی نتواند برای پيشگيری  و مقابله با جهانی سبب ميشود که نظام

همچنين نبود هماهنگی .  بحرانهای اقتصادی به نحوی مطلوب عمل کند
مطلوب بين سياستهای نهادهای متعدد هزينه سنگينی را بر اقتصاد جهانی 

فزون بر اين، قوانين سيستم موجود عمدتا متوجه ابعاد ا.  تحميل ميکند
ار ميباشند و کمتر به سياستهای اجتماعی اقتصادی و نيازمنديهای باز

در حاليکه توسعه پايدار و . نظير اشتغال و امنيت شغلی توجه ميکنند
متعادل جهانی شدن مستلزم ايجاد تعادلی مطلوب بين رشد اقتصادی و 

  . تامين ثبات و امنيت اجتماعی است
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د پروسه جهانی شدن ثروت هنگفتی توليد کرده، اما همزمان موجب تشدي
در سال   .نابرابری هم در درون کشورها و هم بين کشورها شده است

 برابردرآمد 44 درآمد سرانه در کشورهای صنعتی توسعه يافته 1975
قريبا دو برابر شده اين فاصله اکنون ت.  سرانه کشورهای توسعه نيافته بود

 که موفق ی دستآورد کشورهايرشددر گروه کشورهای در حال .  است
 خود را با روند جهانی سازی تطبيق دهند، مانند کشورهای آسيای شده اند

برای مثال چين .  جنوب شرقی، چين و هند بسيار چشمگير بوده است
موفق شده است تا فاصله بين درآمد سرانه خود و کشورهای توسعه يافته 

.    کاهش دهد1997در سال  برابر 34 به 1975 برابر در سال 116را از 
عيت زير موفق شده اند جمو جنوبی  شرقی یکشورهای آسيا 90طی دهه 

اما در همين .  ميليون نفر کاهش دهند244خط فقر خود را به ميزان 
آفريقا، اروپای شرقی، آسيای مرکزی، فاصله جمعيت زير خط فقر در 

 106آمريکای التين، کارائيب، خاورميانه و آفريقای شمالی به ميزان 
اين افزايش در آفريقای جنوبی صورت % 77که مليون نفر افزايش يافت 

   .گرفته است
  

کشورها نيز روند جهانی شدن با تشديد نا برابری درآمد اين در درون 
 90 و60 کشور بين دهه 73بررسی توزيع درآمد در . همراه بوده است

کل جمعيت % 59 کشور با 48نشان ميدهد که نابرابری توزيع درآمد در 
يد نابرابری توزيع درآمد در کشورهای پيشرفته به تشد. تشديد شده است

برای مثال، بررسی های موجود نشان ميدهد که .  ويژه قابل توجه است
باالی جمعيت در کل درآمد در % 1 سهم 2000 تا 1975در فاصله 

 برابر شده 1.7 برابر و در کشورهای بريتانيا و کانادا 2کشور آمريکا 
  .است

  
 و جهانی شدن بر توسعه اقتصادی و اشتغال تاثير آزاد سازی تجارت

تاثيری است مشروط، به اين معنی که به مجموعه ای از عوامل از جمله 
ساختار و سياستهای اقتصادی، نظير اينکه کشور در چه نوع کاال و 

طبق محاسبات سازمان .  صنعتی دارای برتری نسبی است وابسته ميباشد
طی دهه گذشته افزايش يافته    جهانجهانی کار، ميزان بيکاری آشکار در

اين افزايش عمدتا به دليل .   مليون نفر است188واکنون نزديک به 
.  افزايش بيکاری در آفريقا، آمريکای التين و بخشهايی از آسيا ميباشد

، اما ستگرچه برخی از تاثيرات جهانی شدن بر بازار کار نگران کننده ا
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برای مثال، در .  گيری نيز ميباشداين روند دارای تاثيرات مثبت چشم
 برای اشتغال و یبرخی از کشورها زنان توانسته اند فرصتهای  بيشتر

همچنين، سياست شرکتهای بزرگ فراملی .  افزايش درآمد کسب کنند
به شرکتهای  54انجام برخی از فعاليتهای پروسه توليدبرای دادن سفارش 

، برای اين کشورها و توسعه نيافتهکشورهای درحال رشد در کوچک 
  .    فراهم آورده است تا به  اقتصاد جهانی به پيوندندمناسبی فرصت 

  
روند جهانی شدن موجب تقويت سرمايه و تضعيف نسبی نيروی کار گشته 

يکی از علل اين امر در اين نهفته که سرمايه در مقايسه با نيروی .   است
  رقابت شديد بين .رخوردار استبکار از عرضه کمتر و تحرک بيشتری 

 بيشتری به امتيازهاالمللی برای جلب سرمايه موجب شده است تا دولتها 
از سوی ديگر تکنولوژی جديد و افول سيستم توليد فورد .  سرمايه بدهند

در مجموع، در سطح ملی .  موجب تضعيف بيشتر نيروی کار شده است
 روند همچنين  اين.  قدرت و نفوذ اتحاديه های کارگری کاهش يافته است

موجب کاهش نرخ ماليات بر سرمايه گشته و ظرفيت ماليات پذيری 
  .  عوامل توليد را به سود سرمايه و به زيان نيروی کار کاهش داده است

  
در زمينه گسترش دموکراسی تاثير روند جهانی شدن بر ساختار و 

گردش سريع اطالعات نظارت .  مديريت سياسی جهان دوگانه بوده است
فکارعمومی بر روندهای سياسی را تقويت کرده،  موجب تحکيم و ا

همچنين، گسترش مناسبات مدرن .  گسترش پايه های دموکراسی گرديده
به  کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته نيز موجب گسترش و تقويت 

از سوی ديگر، پيدايش و .  پايه های دموکراسی در پهنه جهان گشته است
ادهای فراملی پر قدرت و نبود ساختارهای سياسی رشد شرکتها و نه

مناسب که بتواند پيروی آنها از نظارت دموکراتيک جامعه را تضمين کند 
کسری "توازن نيرو را به زيان دموکراسی برهم زده، موجب پيدايش 

  .  گرديده است" دموکراسی
  

در مورد تاثير جهانی شدن بر روی ساير جنبه های  زندگی اقتصادی، 
تماعی و فرهنگی، محيط زيست، امنيت جتماعی و سياسی مانند توسعه ااج

  –اجتماعی، ثبات اقتصادی و سياسی وغيره وضعيتی مشابهی وجود دارد 

                                                 
54      Out sourcing and sub-contracting. 
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ی نيز توجهتصوير کلی مثبت و اميدوار کننده است اما مشکالت قابل 
وجود دارد که برخورد جدی با آنها مستلزم بازبينی در چگونگی کارکرد 

  . استانی شدن روند جه
  

اقتصادی و سياسی در سيستم مديريت جهانی نهادينه نيروهای نابرابری 
 در نهادهای جهانی غير تصميم گيریدر مجموع سيستم .  شده است

دموکراتيک بوده و خواستهای کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد را 
ی، سازمانهای جهانی مانند بانک جهان.  کندبه درستی نمايندگی نمي
 و سازمان ملل عمدتا در سازمان تجارت جهانیصندوق بين المللی پول، 

کنترل کشورهای توسعه يافته صنعتی ميباشند و کشورهای توسعه نيافته و 
عالوه بر اين .  درحال رشد دارای نمايندگی موثری درآنها نميباشند

بسياری از تصميمات کليدی نظام جهانی در نهادهايی گرفته ميشوند که 
عضويت آنها به کشورهای توسعه يافته صنعتی محدود ميباشد، مانند گروه 

همچنين کارکرد  ).  OECD(  و  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 7
نظم موثری وجود ندارد .  سازمانهای جهانی به اندازه کافی شفاف نيست

تا اين سازمانها را موظف کند تا اطالعات خود را به نحوی مرتب و 
ه مردم جهان گزارش کنند و تاثير سياستهای خود را بر مردم موثر ب

  .    جهان مورد ارزيابی مستقل قرار دهند
  

نتيجتا تصميماتی که توسط اين سازمانها اتخاذ ميشود منافع کشورهای 
اين امر .  توسعه نيافته و در حال رشد را به نحوی موثر در نظر نميگيرد

دهای تعرفه ای در کشورهای شمال وجود س.  دارای جوانب متعددی است
در برابر واردات کاالهای کاربر توليد شده درکشورهای جنوب يکی از 

سوبسيد توليدات کشاورزی در .  جوانب اصلی اين سيستم نابرابر است
کشورهای توسعه يافته جنبه ديگر اين سياست است که يکی از موانع 

د وعمال برنامه اصلی کاهش فقر در کشورهای توسعه نيافته ميباش
ارزش . کمکهای خارجی به کشورهای توسعه نيافته را خنثی ميکند
 بليون 1سوبسيد کشورهای توسعه يافته به کاالهای کشاورزی بالغ بر 

 1جمعيت فقير جهان با % 70اين در حالی است که .  دالر در روز است
 از سوی ديگر، کاهش قيمت واقعی.  دالر در روز ادامه حيات ميدهند

.  کاالهای کشاورزی و مواد اوليه غير نفتی بر مشکل فوق افزوده است
اقتصاد اکثر کشورهای توسعه نيافته شديدا به صادرات کاالهای 

 تا 1980در فاصله .  کشاورزی و مواد اوليه غير نفتی وابسته است
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 قلم ازصادرات عمده اين محصوالت پس از 18 قيمت جهانی 2000
اين سقوط قيمت به ويژه .  کاهش يافت% 25قدار احتساب نرخ تورم به م

بين (در مورد پنبه، قهوه، برنج، کاکائو، شکر و قلع بسيار شديد بوده است 
  %).   77تا % 47

  
های صادرات و حق مالکيت فکری استاندارددر زمينه قوانين مربوط به 

های فنی و کيفی برای استانداردتعيين .  نيز مشکالت متعددی وجود دارد
ها استاندارداما اين .  کاالهای صادراتی امری مثبت و ضروری  است

ميبايست به نحوی بيطرفانه و با رعايت منافع و شرايط کليه کشورها از 
ها استاندارداين .  جمله کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته تعيين شوند

 بر کشورهای توسعه نيافته هزينه سنگينی تحميل ميکنند و اين نگرانی
جدی  در مواردی بصورت موانعی مزبور یهااستانداردوجود دارد که 

.  در برابر صادرات کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته عمل ميکنند
برخی برآنند که قوانين جديدی که برای تنظيم حق مالکيت فکری باالخره، 

تدوين شده اند بهينه نبوده وآهنگ گسترش فنآوری به کشورهای توسعه 
  .  کرده اندکنده را نيافت

  
تدوين قوانين عادالنه در زمينه تجارت جهانی گامی مهم در جهت رفع 

اما اين اقدامات چنانچه با تدابير . نواقص روند کنونی جهانی سازی است
مثبتی برای کمک به کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد همراه نباشد 

به کشورهای "  ه و ترجيحیامتيازهای ويژ"توافقنامه .  کافی نخواهند بود
سازمان تجارت درحال رشد فرصت بيشتری برای اجرای مصوبات 

 ميدهد و کمکهايی را جهت تقويت ظرفيت آنها و اجرای توافقنامه جهانی
 و امتيازهااما .   در اختيار آنها ميگذاردسازمان تجارت جهانیهای 

يافته قائل امکانات ويژه ای که قوانين موجود برای کشورهای توسعه ن
  .  کافی و پاسخگوی شرايط ويژه اين کشورها نميباشدبه هيچ وجه ميشوند 

  
رقابت شديد کشورهای در حال رشد و توسعه نيافته برای جلب سرمايه 
گذاری خارجی ميتواند موجب افت بيش از حد سطح مالياتها، ناديده گرفتن 

و ساير  کارهای شرايط استانداردقوانين مربوط به حفظ محيط زيست و 
 اين نگرانی وجود دارد که همچنين، . امور مربوط به تنظيم بازار گردد

رشد سريع روند جهانی شدن، رقابت شديد کشورهای توسعه نيافته و 
درحال رشد برای جلب سرمايه گذاری خارجی و تضعيف موقعيت نسبی 
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برای .  نيروی کار اجرای اصول اعالميه سازمان کار را دشوار سازد
ال شواهد موجود حاکی از آن است که کشورهای در حال رشد برای مث

جلب سرمايه گذاری خارجی اقدام به در هم شکستن اتحاديه های کارگری 
اعالميه اصول و حقوق بنيادين "کرده و ضوابطی را ميپذيرند که مغاير با 

  .    ميباشند" کار
         

امال در کنترل نظام مالی جهانی موجود شديدا انحصاری است و ک
درمجموع کشورهای توسعه .  کشورهای توسعه يافته صنعتی ميباشد

 اين نظام تصميم گيرینيافته و در حال رشد در سيستم سياست گذاری و 
فزون بر اين، نظام موجود ا.  از حقوق و نفوذ موثری برخوردار نيستند

 دارای نواقص ساختاری متعددی است که هزينه بسيار سنگينی را بر
مهمترين ويژگی .  کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد تحميل ميکند

  . اين سيستم عدم ثبات و ناپايداری آن است
.  

قوانين و توافقنامه های دور اروگوئه و سازمان تجارت جهانی استفاده از 
ابزارهای اقتصادی بمنظور حمايت مقطعی و استراتژيک از صنايع 

ات و توسعه صادرات را بسيار دشوار داخلی برای جانشين سازی وارد
مديريت جهانی شدن ميبايست فضای الزم برای تدوين و .  ساخته اند

اجرای سياستهای ملی را برای تاسيس و رشد صنايع کارا، ايجاد اشتغال، 
کاهش سطح فقر و توسعه اقتصادی پايدار و عادالنه  گسترش دهد و به 

سب خود را در اقتصاد جهانی کليه کشورها اجازه دهد تا راه رشد منا
سازمانهای جهانی ميبايست قوانين موجود اقتصاد جهانی را .  دنبال کنند

مورد بررسی قرار دهند تا آنها را با مقتضييات کشورهای توسعه نيافته و 
  .درحال رشد منطبق سازند

  
حل بحران عقب ماندگی کشورهای توسعه نيافته و جلب آنها به بازار 

مديريت کنونی اقتصاد جهانی .   بودجه هنگفتی استجهانی مستلزم
مديريت . نتوانسته است بودجه الزم برای حل اين معضل را فراهم آورد

اقتصاد جهانی ميبايست از کليه منابع ممکن برای تامين بودجه الزم بهره 
برداری کند، مانند کمکهای نقدی و تکنيکی کشورهای پيشرفته صنعتی،  

خارجی کشورهای توسعه نيافته، استفاده از های ی بخشودگی بده
طبق برآوردهای موجود، برای برخورد موثر .  .ابزارهای مالياتی و غيره

با مشکالت موجود کشورهای توسعه يافته  ميبايست سطح کمکهای 
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 درصد توليد ناخالص ملی 0.7خود را به حداقل ) ODA(رسمی توسعه 
" کمکهای رسمی توسعه"اما طی دو دهه گذشته سطح . شان برسانند

 در صد 0.23 در صد توليد ناخالص به 0.37کشورهای توسعه يافته از
  .  تنزل کرده است 

  
بدهی های خارجی کشورهای توسعه نيافته و در حال رشد به حدی رسيده 
.  است که ادامه شرايط موجود برای بسياری از آنها غير ممکن است

 نيافته و بسياری از بدون حل اين معضل اغلب کشورهای توسعه
کشورهای در حال رشد نخواهند توانست به نحوی مناسب وارد اقتصاد 

برای مثال، بين .  جهانی شده و از دست آوردهای آن بهره مند شوند
 در گروه کشورهای بسيار عقب مانده نسبت بدهی 2001 و 1990

.  افزايش يافت% 100.3به % 88.1خارجی به توليد ناخالص ملی از 
توليد ناخالص ملی کشورهای % 3 اکنون بالغ بر 2001ق برآورد سال طب

حل نهايی .  توسعه نيافته صرف پرداخت بهره بدهی های خارجی ميشود
خارجی کشورهای توسعه  های  یهاين مشکل نهايتا مستلزم بخشودگی بد

  .  نيافته است
  

تنها .   بليون دالر بود839 مخارج نظامی جهان متجاوز از2001در سال 
توسعه کشورهای برنامه اين مبلغ کسر بودجه الزم برای پيشبرد % 5

ماليات سيستم يک يجاد ا.  درحال رشد و توسعه نيافته را تامين خواهد کرد
بين المللی بر سود شرکتها، اقدامهای بين المللی برای مسدود کردن 
اده مفرهای گريز از ماليات، تاسيس يک صندوق بين المللی توسعه و استف

از سياستهای مناسب برای تشويق کمکهای داوطلبانه ابزارهای ديگری 
هستند که ميتوان برای تامين بودجه الزم برای توسعه کشورهای عقب 

  .دکرمانده استفاده 
  

مديريت مطلوب جهانی شدن مستلزم نهادهايی است که برای تامين منافع 
ن دست آورد برای کليه شرکت کنندگان در بازار جهانی و تامين بيشتري

تقويت آنها را تنظيم و  و   بر بازارهای جهانی نظارت کنند،کليت نظام
در مجموع، نظام موجود برای انجام اين وظيفه منسجم و هدفمند .  ندنماي

در مواردی مانند .  نيست و پاسخگوی نيازهای روند جهانی شدن نميباشد
رند و در موارد ديگر تنظيم سرمايه گذاری خارجی قوانين الزم وجود ندا

در تنظيم قوانين و اجرای آنها منافع و . پوشش قوانين موجود ناقص است
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نهادهای . مقتضييات کشورهای توسعه نيافته در مجموع رعايت نميشود
در . متعددی وجود دارند که سياستهای آنها با يکديگر هماهنگ نميباشند

کارآيی کل . ار ميکنندغالب موارد نهادهای متعدد کارهای يکديگر را تکر
ع الزم برای انجام وظايف خود را در بسيستم درحد مطلوب نيست و منا

  . اختيار ندارد
  

جهانی سازی فرصت بی نظيری برای توسعه اقتصادی، سياسی و 
اجتماعی جامعه بشری فراهم آورده است که ميتواند به فقر گسترده در 

تلزم نظامی موثرتر برای اما تحقق اين امر مس.  پهنه جهان پايان دهد
 پيرامون کارکرد جهانی تصميم گيریمديريت جهانی شدن است که بتواند 

برد و به شرکتهای فراملی و دولتهای پرقدرت فراتر دشدن را از محدو
های مربوطه تصميم گيريمردم جهان را به نحوی موثر و دموکراتيک در 

نظر قانونمندی و ديدگاه حاکم به جهانی شدن عمدتا از م.  سهيم کند
برای مديريت مطلوب .  نيازهای بازار به روند جهانی شدن مينگرد

جهانی شدن ميبايست از منظری فراگير تر و از ديدگاه مردم جهان به اين 
روند نگريست تا بتوان بين جوانب اقتصادی  و اجتماعی جهانی شدن 

و يکم سعادت جامعه بشری در قرن بيست .  توازنی مطلوب برقرار کرد
در گرو مديريت بهتر و موثرتر جهانی شدن و مشارکت دموکراتيک 

  .   مردم جهان در کارکرد و مديريت اين پديده است
  

جهانی شدن ميتواند گامی بلند در راه حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
جامعه جهانی بردارد، مشروط به آنکه با چهره ای انسانی، برمبنای 

شر، شرافت فردی، عدالت اجتماعی، مديريت ارزشهای مشترک، حقوق ب
دموکراتيک به پيش برده شود تا بتواند تمام کشورها و مردم جهان را در 

جهانی شدن نميبايست موجب پيدايش يک .  دستآوردهای خود سهيم کند
 اخالقی شود که در آن موفقيت در بازار تنها شاخص درستی ءخال

موجب " همه چيز برای قويتر"صل ا.  رفتارها و سياستهای اجتماعی باشد
. تضعيف نهادهای اجتماعی و نهايتا بی ثباتی جامعه جهانی خواهد شد

مديريت .  جوامع پايدار و منسجم بر پايه ارزشهای مشترک بنا ميشوند
مطلوب جهانی مانند مديريت ملی مستلزم حکومت قانون، رعايت حقوق 

و استقالل فرهنگی، بشر، آزادی، امنيت اجتماعی، احترام به هويت 
اين .  عدالت اجتماعی، دموکراسی و شفافيت و حفظ محيط زيست است

اصول ميبايست در اهداف و برنامه های تمام نهادهای اقتصادی و سياسی 



فرصتها و چالشهای جهانی شدن: ايران  
 
 

 158

ر نظام جهانی منعکس گردد و سرلوحه برنامه و مديريت جهانی شدن قرا
اصول اوليه مديريت جهانی سازی در تمام سطوح ميبايست بر پايه . گيرد

  .فوق استوار باشد
  

نگاه ما به . طرح کاستيهای فوق به معنی نفی روند جهانی شدن نيست
روند جهانی شدن حتی .   جهانی شدن مثبت، اما در عين حال نقادانه است

به صورت فعلی آن دستآوردهای بسيار چشمگيری برای جامعه بشری به 
وعا مور جهان که مج کش84طی چهار دهه اخير .  ارمغان آورده است

 در توليد توجهی جمعيت جهان را در بر ميگيرند از نرخ رشد قابل % 82
 مشکل اصلی عمدتا در کشورهای توسعه . ناخالص سرانه بهره برده اند

يت دنيا را در عجم% 18نيافته به ويژه کشورهای آفريقای جنوبی است که 
وان بر دستآوردهای با مديريت بهتر و رفع نواقص فوق ميت.  بر ميگيرند

افزود، زيانهای آنرا به حداقل رساند و تمامی کشورها روند جهانی شدن 
  .  را در منافع آن سهيم کرد

  
در مجموع، فرآيند کلی بررسی حاضر مبين آن است که جهانی شدن 
روندی است پر قدرت که در فرصتی نسبتا کوتاه کشورهايی را که نتوانند 

 پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره خود را با آن تطبيق دهند
برداری مناسب ميتواند موجب توسعه اقتصادی و سياسی گسترده 

از سوی ديگر، بررسی عملکرد اقتصادی و .  کشورهای جهان گردد
فاقد يک . ا.  سال گذشته مبين آن است که ج25سياسی ايران طی 

ره برداری از استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و به
فرصتهای روند جهانی شدن ميباشد که از اين بابت خسارات هنگفتی به 

گام های موثری جهت . ا.طی چند سال اخير ج.  کشور وارد آمده است
کشور سياسی اقتصادی و اما  ساختار .  رفع اين مشکل برداشته است

  .  استهمچنان سدی در برابر رفع اصولی اين مشکل 
  

 سال گذشته صورت 25ت اقتصاد جهانی در فاصله بسياری از تحوال
تحوالتی که در . .گرفته که ايران درگير تجربه انقالب اسالمی بوده است

اين فاصله در ايران رخ داده نه تنها موجب عقب افتادگی ايران از اقتصاد 
جهانی در يک برهه سرنوشت ساز گرديده، بلکه اساسا امر توسعه 

.  ا در جهان امروزين دشوار ساخته استاقتصادی و سياسی کشور ر
سبب شده است تا اقتصاد ايران از اقتصادی با تحوالت مجموعه اين 
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رشد و  ال باجمعيتبا جمعيت کم و رشد اقتصادی باال، به اقتصادی 
آلوده به شديدا و ناکارآمد اقتصادی کم، درآمد سرانه پايين، نا به هنجار، 

 سال گذشته 25طی .  دوادی تبديل شمناسبات رانت خواری و فساد اقتص
 در 10% برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادی از 2جمعيت کشور 

تنزل کرده، درآمد سرانه بيش از ) 2002-1982ميانگين   (2.6%سال به 
 برابر شده، بهره وری سرمايه 2.5 کاهش يافته، نرخ بيکاری %40

بطور سيستماتيک سرمايه گذاری ريسک  کاهش يافته، 500%متجاوز از 
چندين برابر شده  و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه 

  .  و دستگاه دولتی گسترش يافته است
  

 ر پی تالش برای پيوستن به سازمان تجارت جهانیطی چند سال اخير، د
اقدام به انجام اصالحاتی در نظام ارزی  و تجارت خارجی کشور . ا.ج

م و کاستی ها عمدتا مثبت بوده و از شدت نا به نموده که عليرغم ک
همچنان  فاقد . ا.اما ج.   مديريت اقتصادی کشور کاسته است هنجاری 

يک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از 
ت پايه ای اين امر در ساختار عل.   فرصتهای روند جهانی شدن ميباشد

 که به لحاظ پايگاه نظری و اجتماعی اساسا با نهفته استکشور سياسی 
ماهيت .  مختصات و نيازمنديهای جهانی شدن سازگاری الزم را ندارد

ايدئولوژيک و ميل ذاتی نظام به نقض سيستماتيک آزاديهای اقتصادی و 
سياسی مانع از توسعه اقتصادی و سياسی ايران در جهان گلوبال نوين 

لزم راه چاره ای است که پايه های حل اصولی اين مشکل مست.  است
 سياسی در جهان -نظری و اجتماعی آن با نيازمنديهای توسعه اقتصادی

   .معاصر سازگار باشد
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