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Abstract 

The purpose of this article is to analyze the emergence of a new and different field 
for economic action. This new field is called the world economy, which is beyond 
the international economy, and its nature and the fundamental forces affecting it 
differ from those affecting the international economy. Due to this new environment, 
phenomena such as global capital and the global value chain have emerged, without 
which it is impossible to obtain a correct picture of the construction of economics, 
both within countries and globally. Policy-making will also be different in this new 
environment. This article is meant to demonstrate how the development of new 
global phenomena contributed to the emergence of a new global economic climate 
that has transformed the behavior and position of nations within the new global 
order. Despite the many differences between theories, in the first part of this article, 
we will try to highlight the fact that they agree on the formation of the world 
economy and the world entering a new stage. Based on the data gathered from 
sources such as the annual reports of the World Trade Organization, the UNDP, and 
the International Monetary Fund, we present in the second section that the change 
has actually occurred and the world has entered a new space. 
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 جهانی اقتصاد به المللبین اقتصاد از رگذا

 ایران ،تهران طباطبائی، عالمه دانشگاه الملل، بین روابط گروه ،دتااس   سليمی حسين

  چکيده
 مطالعه وردم اقتصادی کنش برای متفاوت و جديد ميدان يک گيریشكل که شد خواهد کوشش مقاله اين در

 آن ماهيت و است المللبين اقتصاد از فراتر ایپديده که دارد نام يجهان اقتصاد ،جديد ميدان اين .گيرد قرار
 مانندای هپديده ،زهتا فضای اين در .هستند المللبين اقتصاد با متفاوت آن در ثيرگذارتا بنيادين هایپديده و

 درستي ليتحل تواننمي ها آن گرفتن نظر در بدون که اندگرفته شكل جهاني ارزش هزنجير و جهاني هسرماي
 در نيز گذاریسياست هشيو .آورد دست به جهاني محيط در چه و کشورها داخل در چه اقتصادی ساخت از

 زهتا پديدارهای گيریشكل دهيم نشان تا کنيممي کوشش مقاله اين در .بود خواهد متفاوت نوين محيط اين
 را تلفمخ کشورهای ايگاهج نوين فضای اين و است شده جهاني اقتصاد فضای گيریشكل موجب جهاني

 خواهيم تالش مقاله اول قسمت در .است داده تايير جهاني نوين ساخت در ها آن جايگاه و رتارف نوع حسب رب
 اقتصاد گيریشكل مورد در هانظريه اين ها،نظريه هحوز در فراوان نظرهایاختالفا وجود ب دهيم نشان کرد

 هایشگزار مانند منابعي از استفاده با سپس .دارند نظر اتفاق يدجد همرحل اين به جهان شدن وارد و جهاني
 در دهد ننشا که کنيممي ارائه را اطالعاتي پول الملليبين صندوق و دتاانك جهاني، تجارت سازمان ساالنه
 دهش نوای ضف وارد منظر اين از دنيا و دهتااف اتفاق راستي به تحول اين هانظريه فراسوی و واقعي کنش فضای
  .است
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  مقدمه .1 

 عوارض و ماهيت که شدمي شناخته ملي هپديد يک عنوان به تنها اقتصاد دور چندان نه زماني
 ليم مرزهای بود. گذاریسياست و گيریاندازه و سنجش قابل ملي مرزهای درون در فقط آن

 بازار و صنعت ات گرفته پول و سرمايه از اقتصادی هایپديده و بودند اقتصاد حدود کنندهتعيين
 بازار ميان هابطر و سياسي اقتصاد آن تبع به شدند.مي تكليف تعيين ملي مرزهای درون در فقط

 که زماني اساس اين بر گرفت.مي معني ملي مرزهای درون در تنها نيز قدرت رتاساخ و
 از ار وردیاره و پرداختندمي واکنش و کنش به خويش مرزهای فراسوی در ملي اقتصادهای

 اقتصادها ديگر از خدماتي و کاال آن ازای در و ارائه ملي اقتصادهای ديگر به مرزها درون
 هحوز در را متقابلي کنش هاملتدولت و گرفتمي شكل المللبين اقتصاد کردند،مي دريافت

  ود.ب المللبين اقتصاد قواعد هسازند ها آن ریتارف الگوی که دانندمي سازمان اقتصادی
 نام با تمتفاو ایپديده از سخن تدريج به ميالدی يكم و بيست قرن هایدهه نخستين از 

 از بلكه ،ملي اقتصادهای متقابل کنش از فقط نه که اقتصادی ؛آمد ميان به جهاني اقتصاد
 کي جهاني اقتصاد شود.مي تشكيل ،دارند جهاني هويت و ماهيت که اقتصادی هایپديده
 قشن و اندمانده جا بر پا ملي اقتصادهای که چند هر است. جهان وسعت به اقتصادی محيط
 نشک برای زهتا ميداني به جهاني اقتصاد اما ،کنندمي ايفا جهاني هعرص در را خود اساسي

 و سرمايه از اقتصادی اساسي عوامل آن در که است ميداني اين است. شده بدل اقتصادی
 شده زادآي ياجارافي مرزهای از شده پديدار جهاني هعرص در تجارت و بازار تا گرفته صنعت

 و اقتصاد نعالما برای فقط نه ،رو اين از است. يافته المللبين اقتصاد با متفاوت بنيادی و
 است آمده جودو به اساسي پرسش اين المللبين روابط دانشمندان برای بلكه سياسي، اقتصاد

 اين در ؟است شده وارد جهاني اقتصاد عصر به و کرده عبور المللبين اقتصاد از جهان آيا که
  است؟ شده سازسرنوشت تحول اين موجب يعوامل چه صورت

بين اقتصاد که است مقاله اين مقدماتي هفرضي دهدمي نشان ما مقدماتي مطالعات آنچه 
 صادیاقت هایپديده فرامرزی رتاساخ گيریشكل و شده مستحيل جهاني اقتصاد در الملل
 توليد ايه،سرم فرامرزی هويت گيریشكل ،ديگر عبارت به است. بوده تحول اين اصلي عامل

 ينا صحت دادن نشان برای است. کرده جهاني اقتصاد عصر وارد را گوناگون جوامع بازار و
 برای موجود يمک هایداده بررسي و پردازاننظريه نظری و کيفي تحليل از ترکيبي از فرضيه

 اين مکک با و برد خواهيم بهره جهاني اقتصاد هحوز در اصلي متايرهای ميان رابطه تبيين
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ای يدپ وجبم بازار و توليد سرمايه، فرامرزی هويت گيریشكل که داد خواهيم نشان روش
 در نيز متفاوتي سياسي اقتصاد که شود موجب تواندمي که است شده جهاني اقتصاد عصر
  يابد. ظهور جهاني هعرص

 موضوع ادبيات و پژوهش پيشينه. 2
 متعارض رويکردهاي منظر از اقتصاد شدن جهاني. 2-1

امعهج قتصاد،ا مثلای هحوزه در متعارضي و متفاوت رويكردهای اقتصاد شدن جهاني درباره
 رويكردها اين بندیتقسيم است. جريان در مناظره شكل به و مطرح المللبين روابط و شناسي

 فسيریت و نظری شكل نويسندگان تحليلي منظر و شده اتخاذ پارادايم براساس هانظريه و
 کارکردگرايانه، رويكردهای از راديكال، تا کالسيک رويكردهای از دارد. متقاوتي

 و قتصادا حوزه در تجربي و فلسفي هاینظريه تا جهاني حكمراني و اومانيستي را،رگتاساخ
 بر را مبنا که بندیتقسيم از دسته آن مقاله، هدف و ماهيت به بنا اينجا اين در الملل.بين سياست
 كردهاروي تعارض طرح مالک عنوان به اندداده قرار اقتصاد شدن جهاني ريخيتا وای غ تحليل

 ،1باورانابرجهان يا افراطي باورانجهان دسته سه شامل بندیتقسيم اين دهيم.مي قرار
 طيف در شانفلسفي و فكری منبع به بنا دسته سه اين شود.مي باوراندگرگون و گرايانشک
 هستند. بندیتقسيم قابل ليبرالای گروطن جهان تا کالسيکای گرواقع از مختلف نظری

 پيش که ار سابقهبي گسترجهان تنيدگي درهم عصر يک ما عتقدندم افراطي باورانجهان 
 را اقتصاد نشد جهاني جريان، اين گرایمثبت طيف کنيم.مي تجربه ايم،نكرده تجربه اين از

 طريق زا توسعه» از و داندمي نئوليبرالي اقتصاد اصلي هایگزاره و باورها ترويج نمايانگر
 به ار اقتصادی تنيدگي درهم جريان اين گرایمنفي طيف کند.مي حمايت «بازار نيروهای

 است. حوزه اين هایارزش نزولي روند به معتقد و بيندنمي تعالي سمت
 هانيج پيامدهای و يجتان ساير بر را بازار نيروهای مطالبه و دولت قدرت گرايان،شک 

 از ناشيای پوي سوی و سمت به توجه از فارغ باوراندگرگون دهند.مي اولويت اقتصاد شدن
 ليبراليسم شانفكری آبشخور که گراغايت نظری هایجريان برخي )برای اقتصاد شدن جهاني
 مهم د،باش سو و سمت کدام به اقتصاد شدن جهاني نهايت اينكه است، کانتي گرایآرمان
 هاولتد داخل در هم اقتصادی مناسبات در جديدی هایبندیتقسيم و روابط معتقدند است(

                                                           
1. Hyperglobalists  
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 و صريح نظر آن بودن مثبت يا بودن منفي درباره اما است، ظهور حال در ها آن ميان هم و
 ااتك با رويكرد سه اين شد، گفته که طورهمان (.,et al. Smith, 2011) ندارند مشخصي

 را داقتصا شدن جهاني سوی و سمت خود، متفاوت ارزيابي معيارهای و اصلي هایگزاره به
 اند.کرده بررسي و تحليل وتمتفا ایگونه به

 اقتصادي هايشاخص بر شدن جهاني اثرات. 2-2
 بسياری هک است شده انجام ای منطقه و ملي اقتصاد بر شدن جهاني ثيرتا حول زيادی مطالعات

 دوبانت دارند. داللت اقتصادی هایشاخص بر دارمعني و مستقيم ارتباط داشتن بر ها آن از
 2020 بهار تا 1990 بهار زماني دوره در کالن اقتصادی محيط مطالعه با (2021) 1همكاران و

آسيبب اقتصادی هایشوک انواع به نسبت اندشده جهاني کهای اقتصاده که انددريافته
 است. اقتصادها ساير از ترپايين شوک وقوع از پس ها آن بازسازی سرعت و پذيرترند
 شوک از ناشي اقتصادی تعديالت دليلهب دشدي شدن جهاني مطالعه، همين يجتان براساس

 اقتصاد يحقيق بخش بر آن خود که شودمي اقتصادی نااطميناني افزايش موجب بيروني، های
 به منجر تواندمي متوسط( های شوک حد در )حتي المللي بين هایشوک گذارد.مي ثيرتا

 را مدت هتاکو هرهب ایهنرخ تواندمي همچنين شود. هاقيمت سطح و توليد شديد کاهش
 (. De Bandt, et al., 2021) دهد کاهش شده، ايجاد اقتصادی اثرات جبران برای
 يرانا در فقر بر آن ثيرتا و شدن جهاني ابعاد بررسي با (2021) 2نهمكارا و رباطي نظری 

 افزايش بر هک مثبتي ثيرتا بدليل ، شدن جهاني اقتصادی ابعاد کهاند رسيده نتيجه اين به
 Nazari) است شده فقر کاهش موجب داشته، بيكاری کاهش نتيجه در و کشور دراتصا

Robati, et al., 2021). 
 و تورم الملليبين حرکتي هم بر موثر مجموعه سه بررسي با (2021) 3باالتي و اتيناسي 

 قيمت تاييرات قبيل از مشترک هایشوک وجود شامل گذشته، دهه در آن نزولي مسير
 مبتني وليپ سياست رژيم به پيشرفته اقتصادهای دارای کشورهای از برخي ايشگر کاالها،

 دستمزد و تقيم تعيين مكانيزم بر موثر اقتصادی ریتاساخ تاييرات و متور گذاریهدف بر
 با ها آن ت.اس ناچيز اقتصادی نظر از شدن جهاني ضدتورمي نقش کهاند رسيده نتيجه اين به

                                                           
1. De Bandt, et al. 

2. Nazari Robati, et al. 

3. Attinasi, M.G. & Balatti, M. 
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 ،يجهان يكپارچگي رشد روند کاهش بر آن احتمالي ثيرتا و 1ناکرو ويروس شيوع به اشاره
 ژئوپليتيكي و اقتصادی هایجنبه از ایمنطقه -تجاری يكپارچگي شدن ترعميق به نسبت

 تورم و شدن جهاني عواقب درخصوص قطعي گيرینتيجه برای را زمان البته و بوده خوشبين
 محمودی ارتباط همين در (.Attinasi, M.G. and Balatti, M., 2021) دانندمي زود

 در کشور 22 در تورم بر آن ثيرتا و اقتصاد شدن جهاني بررسي با خود مطالعه در( 1397)
 در افزايش واحد هر است گرفته نتيجه ،2014-1994 زماني دوره برایای آسي توسعه حال

 در .(1397 )محمودی،دهد مي کاهش درصد 39/0 مقدار به را تورم شدن، جهاني شاخص
 جهان مختلف کشور 149 هایداده بررسي با (2020) 2همكاران و فرزانگان متفاوت، تحقيقي

 دارای شدن جهاني کهاند داده نشان مختلف، هایمدل بررسي و رگرسيوني تكينک با و
 Farzanegan, et) است  COVID-19 از ناشي وميرمرگ نرخ با دار معني و مثبت رابطه

al., 2020.)  

 اقتصاد درباره المللبين روابط نظری رويكردهای همسوی هایگزاره بر کيدتا با ادامه در  
 جهاني ادیاقتص به المللبين اقتصاد از گذار يعني ؛مقاله در شده مطرح ادعای تبيين جهاني،
  شد. خواهد پيگيری

 متعارض هاينظريه اجماع جهاني؛ اقتصاد. 2-3
 جودو جهاني اقتصاد مورد در پردازینظريه هحوز در ایگسترده جدل و بحث که آن وجود با

 و مكاتب پردازاننظريه اجماع مورد نكته يک تدريج به که گفت توانمي اما ،دارد
 زا جهان گذار و جهاني اقتصاد وجود نفس آن و گرفته قرار متعارض نظری رويكردهای

 که دهيم اننش بتوانيم اگر خشب اين ادامه در است. جهاني اقتصاد سوی به المللبين اقتصاد
 هرصع که است آن معنای به گرفته شكل مختلف مكاتب نظرانصاحب بين اجماع اين

 هافاوتت ا وجودب مختلف هایانديشه و ذهن که است داشته تحول چنين راستي به واقعيت
 تصادیاق ياصل مكاتب اند.يافته دست واحد اینتيجه به آن مورد در شانبنيادين تعارضات و

 به توانمي ار سياسي اقتصاد مكاتب ،المللبين روابط دانشمندان عالقه مورد عبارت به يا که
 است، آن از بخشي زني انتقادی نظريه که نئومارکسيسم و ليبراليسم گرايي،واقع اصلي دسته سه

 به انيجه صاداقت يا و المللبين اقتصاد به مربوط ادبيات از مهمي بخش گمانبي کرد. تقسيم

                                                           
1. Corona Virus 

2. Farzanegan, et al. 
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 جودو آن و است وفاق مورد نكته يک مكاتب اين ميان در است. شده توليد ها آن هوسيل
  است. جهاني اقتصاد سوی به المللبين اقتصاد از گذار پذيرش و جهاني اقتصاد

 نشان كتبم هر پردازاننظريه تريناصلي از بعضي نظرات اجمالي بررسي با قسمت اين در 
 ردازانيپنظريه از گروه آن حتي است. گرفته شكل ضمني وفاق اين چگونه که داد خواهيم

 عدالتييب گسترش موجب را آن و کنندمي انتقاد اقتصاد شدن جهاني فرآيند به نوعي به که
 اقتصاد جودیو واقعيت در ترديدی نيز کنندمي تلقي يافته توسعه کشورهای نفع به نيز و

 از کشورها يايهمگر فرآيند» را شدن جهاني 1زتيگليتاس جوزف ،مثال طور به ندارند. جهاني
 ,Stiglitz) کندمي تعريف «کار نيروی و سرمايه خدمات، کاال، مبادله جريان افزايش طريق

J., 2005) مناطق نيز و مختلف کشورهای اما ،است نظرانصاحب اجماع مورد آن وجود که 
 عيتوض ،او ديدگاه از ببرند. آن زا متفاوتي منافع و هااستفاده است ممكن جهان مختلف
 هایحرانب بروز نيز و غني و فقير بين شكاف تشديد موجب سوم هزاره اوايل در شدن جهاني

 پول الملليبين صندوق هایسياست است. شده رشد حال در کشورهای در متنوع اقتصادی
 توليدات رب تكيه هابحران اين بر غلبه برای که است زده دامن هابحران اين بر جهاني بانک و

 ياآس شرق کشورهای از بسياری در که چنان است. ضرور جهاني بازار به ورود برای داخل
 وی ،رو ناي از است. جهاني اقتصاد عمومي فضای در بازانديشي نيازمند امر اين د.تااف اتفاق
 کندمي ارائه «جهاني حكومت بدون جهاني حكمراني» عنوان با را خود مشهور نظريه

(Stiglitz, J., 2003) پول الملليبين صندوق مانند جهاني اقتصادی نهادهای بايد آن در که 
  .کنند پيدا مجدد سازماندهي اساسي طور به جهاني تجارت سازمان نيز و جهاني بانک و

 ضمن شدن جهاني هایتناقض بتاک در نيز (2013) 2رادريک دني چون پردازانينظريه 
 هک ندکمي تالش سو، اين به ميالدی نوزدهم قرن از شدن جهاني مختلف مراحل بررسي

 قرن رد اقتصاد شدنجهاني شرايط و داشته فرود و فراز جهاني مختلف هایفرآيند دده نشان
 ازگشتب جز راهي آن از ناشي هایبحران از گريز برای و است شكننده بسيار يكم و بيست

 ضعيتو اين وجود ،شدن جهاني منتقدان از ياریبس همانند نيز او نيست. ملي اقتصادهای به
  .(Rodrik, D., 2013) است آن از رفت برون برای راهي دنبال به البته و پذيرفته را
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 جهاني اقتصاد و ليبراليسم. 2-4
گاه الملل دانشالمعارف روابط بين( در مدخل اقتصاد ليبراليستي در دايره2010) 1درل پل

نيادگذاری شده و ها بالملل توسط ليبرالاقتصاد و البته اقتصاد بين آکسفورد معتقد است علم
از اين رو بسياری از محاسبات و ادبيات علمي آن با ليبراليسم پديدار شده است. پل معتقد 

گذار علم به طور عمده هم بنيان 3و ديويد ريكاردو 2ها، آدام اسميتاست که فيزيوکرات
نظريه ليبرال اقتصادی و به همين دليل شاکله علم اقتصاد با گذار اقتصاد بودند و هم پايه

دانند م ميگذار اقتصاد سياسي هرا پايه ها آن است. به عالوه بسياریليبراليسم شكل گرفته 
(Paul, D., 2010.) که بيش از هر کس ديگر اقتصاد سياسي را به عرصه  4حتي مارکس

های اسميت و ريكاردو آغاز کرد. به عالوه پل يشهانديشه جهاني آورد کار خود را با نقد اند
لي الملل ليبراليستي از تالقي بين جريان اصکند که اقتصاد سياسي بيننقل مي 5از کوهن

الملل که تمرکز آن بر بازار آزاد است و جريان اصلي بين پردازی در اقتصادنظريه
لبته لت است، پديدار شده است. اکيد آن بر محوريت دوتا الملل کهپردازی روابط بيننظريه

ر آزاد را که قاعده بازا ها آن شايد دو جريان کلي در ميان انديشه پردازان ليبرال بتوان يافت؛
دانند و گروهي که نگاهي هنجارگرا داشته و مبنای واقعيت اقتصاد و جوهر اصلي آن مي

لي و چه در عرصه بخش مشكالت اقتصادی چه در عرصه داخقاعده بازار آزاد را نجات
 های مفهومي مشترکي دارند، اما نقش و مسيرکنند. هر چند هر دو پايهالمللي تلقي ميبين
اما به هر حال در اين  (.Paul, D., 2010در تحليل اقتصاد سياسي متفاوت است ) ها آن

ي لالملل ليبرال در ابتدا مبنا را بر وجود و اصالت اقتصادهای ممسير اقتصاددانان بين
ميخت را آها ميالمللي که با رقابت سياسي دولتدر عرصه بين ها آن گذاشتند و رقابتمي

دانستند. اما در عصر جديد همين جريان نظری به پايان عصر ميالملل اقتصاد سياسي بين
  الملل و آغاز عصر جهاني تمايل يافت.بين

ست الملل ازان اقتصاد سياسي بينپرداترين نظريهيكي از مهم( 2012) 6رابرت کيوهين  
يده و الملل به پايان رسهای گوناگون روابط بينکه بر پايه نظريه او دوران هژموني در عرصه
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توان با ادبيات دوران هژموني تحوالت جهاني را توضيح داد. از نظر او، جهان وارد ديگر نمي
ای هجهاني از جمله شبكه های متنوعشده است که در آن شبكهای گرعصر جديدی از جهان

ای ها مختلف هستند. شبكه سرمايه، شبكه بانكي، شبكه بازارهدهنده به پديدهاقتصادی شكل
ت اقتصادی هستند که هويای همانند توليد و توزيع کاال، شبكهسرمايه در کنار زنجيره شبكه

احبان ها، صکها، بانشرکت تا ها گرفتهو کنش اقتصادی بازيگران عرصه جهاني از دولت
دهند. از نظر او، به خصوص در کارهای مشترکي که با جوزف نای سرمايه و... را شكل مي

ي در عرصه جهانای المللي نيستند و نهادهگران محيط بينها ديگر تنها کنشدارد، دولت
اه گرا بازيگراني مستقل با هويت جداگانه تلقي کرد. البته ن ها آن تواناند که ميپديد آمده

کيوهين و همفكرانش نگاهي تقديرگرايانه و جبرگرايانه نيست. چنان که او هر چند ليبراليسم 
های ليبرالي مانند همكاری همه و نيز گذر از نهادگرا را نوعي تعهد فكری به گسترش ارزش

هر پادز»داند، اما به هر حال تئوری خود را نوعي آميز در محيط جهاني ميتعارضات خشونت
در واقع  (.Keohane, R. 2012کند )تلقي مي« منبعث از رئاليسمای و جبرگرای رگرتقدي

ای هادهطلبي بنياد شكل گرفتن نو انسجامای گرگرايي، اخالقاو معتقد است که نوعي قانون
ايجاد و تثبيت نوعي کنش مبتني بر وابستگي متقابل در عرصه جهاني  ها آن است که هدف

  مللي نيز تجلي بارز اين نهادها در عرصه جهاني هستند.الهای بيناست. رژيم

معتقد است که نقطه تكامل وابستگي  1پردازاني مانند جوزف نایکيوهين در کنار نظريه  
تي محيط فراملي متفاوای گراست. جهانای گرگيری نوعي جهانشكلای متقابل و نهادگر

ين دو در مقاله مشترکي در سرآغاز را برای حيات اجتماعي انسان به وجود آورده است. ا
 ها آن شدن از نظر کنند. در واقع جهانيرا مطرح مي 2قرن بيست و يكم، مفهوم جهان گرايي

ض گويای شرايط خاصي است که البته قابليت قبای گرمتضمن نوعي سياليت است، اما جهان
از روابط چند ای هدو خصوصيت معين دارد؛ نخست وجود شبكهای گرو بسط دارد. جهان

يت و ها ماهشود و دوم اينكه اين شبكهگران ميپيوستگي کنشهمژجانبه که موجب به
ا هکشورهای خاص نيستند. اين شبكهي ياگستره جهاني دارد و در محيط اجتماعي و جارافي

ممكن است به انديشه و عقايد مذهبي مربوط باشند؛ مانند گسترش اسالم در اقصي نقاط عالم 
ای رگمحيطي داشته باشند. جهانيهای اقتصادی، نظامي و يا زيستن است جنبهو ممك
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های دوردست و فارغ از جريان کاال، خدمات و سرمايه بين فاصله ها آن اقتصادی از نظر
های اطالعات و اقدام اقتصادی در محيط جارافيا در عرصه جهاني است. اين امر در شبكه

های شود که بازار و نظام توليد و سرمايه را در قارهرا شامل ميای افتد و نهادهجهاني اتفاق مي
  (.Keohane, R.  and Nye, J. 2000زند )مختلف به هم پيوند مي

نگاه جديدی برای حل مسائل جهاني  1ای مشترک با دبورکا و سايبلکيوهين در مقاله 
  GXGکند که آن را حكمراني آزمايشي جهانيمطرح مي

نهادهای  ها آن که در خواندمي 2
وصي گران خصهای چندمليتي، جامعه مدني و کنشهای فراملي، شرکتالمللي، سازمانبين

 ورندآرا برای حل و فصل مسائل جهاني پديد ميای هغيردولتي با توافقي گرد آمده و رويه
(Keohane, et al., 2014). در  وصبنابراين از نظر او نه فقط ماهيت روابط جهاني به خص

حل مشكالت جهاني نيز در نوعي حكمراني جهاني و حوزه اقتصاد تايير کرده، بلكه راه
  گری جهاني نهفته است.های نوين کنششيوه
لملل در اهای جديد به اقتصاد جهاني و ماهيت روابط بيننگاه تكامل يافته ليبراليست 

مجازی او  گر و دولتتمشهود است. مفهوم دولت تجار 3های ريچارد روزکرانسنوشته
ر های جهاني به خصوص اقتصاد جهاني است. به نظنوع ديگری از بيان نگرش ليبرال به پديده

ايم و به همين جهت مفهوم و الملل و اقتصادهای ملي گذر کردهاو، ما از دوران اقتصاد بين
گرای تامنيکارکرد دولت نيز در عصر جديد دگرگون شده است. بر مبنای ديدگاه او دولت 

ه گرا در محيط مجازی جايگزين آن شدطلب به تدريج رخت بربسته و دولت تجارتتعارض
ساز تجارت و استو اين نوع جديد دولت که سازگار با محيط جهاني جديد است، زمينه

منفعت اقتصادی بيشتر در فراسوی مرزها است. به نوشته روزکرانس، بريتانيا مدلي برای تحول 
يده دولت در قرن نوزدهم بود، اما مدل تحول دولت در قرن بيست و يكم مفهوم و پد

کنگ است. بريتانيا برای دستيابي به سرزمين بيشتر و منابع خام و بازار بيشتر جدال و هنگ
کنگ با حضور در بازار گر هنگتعارضي به وسعت جهان به راه انداخت، اما دولت تجارت

تعارضات نظامي و امنيتي در پي يافتن منفعت بيشتر است.  مالي و تجاری جهان بدون ورود به
های اساسي و منبع اصلي قدرت ديگر ريشه در نقطه کليدی از ديدگاه او اين است که ارزش

 سازد. در سرزمينسرزمين نخواهد داشت و اين بنياد روابط و اقتصاد جهان را دگرگون مي
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خام صنعتي حايز اهميت بودند در حالي  کنترل مساحت جارافيايي، منابع کشاورزی و مواد
که در قرن بيست و يكم اين عوامل اهميت کمتری در حوزه اقتصاد و سياست دارند و 

 ينمين مالي جايگزتا تخصص در فناوری و خدمات پژوهشي، طراحي محصول، بازاريابي، و
ر سياست ب ثيرگذاری هستند. نتيجه آن اولويت اقتصادتا شده و منبع اصلي قدرت و ها آن

ها و جايگزيني آن با رقابت ديجيتال بر سر بازارها است. از نظر است و کاهش اهميت جنگ
شويم که در آن سرزمين و توليدات ناشي روزکرانس بر اين مبنا وارد عصر دولت مجازی مي

از آن ديگر منبع اصلي قدرت نيست و صنعت خدمات و ماليه و خالقيت ناشي از پژوهش و 
ثيرگذاری و حيات پويا در اقتصاد و سياست جهاني ظهور تا ه عنوان مباني جديدفناوری ب

  (. Rosecrance, R., 1999اند )يافته

 . رئاليسم و اقتصاد جهاني2-5
ترين به عنوان مهم 1الملل شايد بتوان از رابرت گيلپيندر مكتب رئاليستي اقتصاد سياسي بين

ليل تاب اقتصاد سياسي جهاني گونه متفاوتي از تجزيه و تحپرداز نام برد. او با انتشار کنظريه
ها و اصالت و ملترا در حوزه اقتصاد جهاني پايه گذارد. وی هر چند هنوز به دولت

در عرصه جهاني معتقد است، اما وجود اقتصاد جهاني و قواعد اقتصاد  ها آن کنندگيتعيين
 ن يک رئاليست تمام عيار است و از اين روداند. هر چند گيلپيجهاني را نيز گريزناپذير مي

شدن بپردازد، اما برخالف تصور در ابتدای کتاب رود که به انكار روند جهانيانتظار مي
رين و تشدن مهماز زمان پايان يافتن جنگ سرد، جهاني»نويسد: اقتصاد سياسي جهاني مي

ای الحظهگستره قابل م المللي بوده است و درترين خصوصيت امور اقتصادی بينبرجسته
دودی شدن اقتصاد در توسعه کليدی در معثيری امور سياسي نيز داشته است... . جهانيتا چنين

قق های چندمليتي تحگذاری خارجي به وسيله شرکتها مثل تجارت، ماليه و سرمايهاز حوزه
 (.Gilpin, R., 2001« )يافته است

يكم صورت گرفته است در حالي که در  اين اظهارنظر در نخستين سال قرن بيست و 
ابعاد بسيار  شدن اقتصاددومين دهه از قرن بيست و يكم اين گستردگي بيشتر شده و جهاني 

 تری يافته است. البته گيلپين در مابقي فصول کتاب خود قصد تبيين اين نكته راگسترده
ر خصوص دجهاني بهثيرگذارترين بازيگران حوزه تا ها زنده وملتدارد که هنوز دولت
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ها لتمکنندگي دولتحوزه اقتصاد هستند. او ماهيت تحوالت جهاني را متناقض با تعيين
ی نسبت ترثير مهمتا های سرزمينيداند و حتي معتقد است که عوامل سياسي در دولتنمي

شدن دارند. از اين رو، اقتصاد جهاني از نظر او گيری جهانيبه عوامل اقتصادی در شكل
 ها آن يهای سياسها و خواستههای قدرتمند و شكل گرفته براساس انگيزهرساخته دولتب

 هایخواهند و نخبگان دولتهای قدرتمند مياست. پس اقتصاد جهاني چون دولت
اند که وضعيت سودمندی است، پديد آمده و به حيات خود ثيرگذار به اين نتيجه رسيدهتا

  دهد.ادامه مي
هم هستند که اصوال با  1پردازان پراهميتي چون کنت والتسها، نظريهيستدر ميان رئال 

حتي  کنند.مفهوم و تعميم جهاني شدن مخالفند و جهاني شدن را در عرصه واقعيت انكار مي
های اقتصادی مانند ماليه و سرمايه ما واقعا با پديده جهاني او نيز معتقد است در برخي عرصه

 اند. او درنيم انكار کنيم که سرمايه و بازارهای مالي جهاني شدهتواشدن مواجهيم و نمي
شدن را مورد نقد شديد قرار  ای پس از آنكه بنياد جهانيآخرين سال قرن بيستم در مقاله

كل شدن ش توان انكار کرد که جهانيکند که در حوزه سرمايه و ماليه نميدهد، بيان ميمي
فت به راستي توان گزارهای پولي تنها بخش اقتصادند که ميبا»گرفته است. به نوشته والتس 

 OECDاند. جريان آزاد سرمايه بين کشورهای جهاني شده

به خوبي وجود دارد و سرمايه  2
 (.Waltz, K., 1999« )نورددهای جهان را درميآزادانه مرز اين کشور و ديگر سرزمين

ملل و اله و حتي سطح مبادالت بينوی اصل جهاني شدن اقتصاد و تجارت را انكار کرد 
اند و مانند ددرصد تجارت نسبت به توليد ناخالص کشورها را کمتر از ابتدای قرن بيستم مي

فريدمن معتقد است که دست پنهان بازار هرگز بدون يک مشت پنهان کار نخواهد 
 جهاني استترين بنياد اقتصاد (، اما حداقل در بازار پولي که مهمWaltz, K., 1999کرد)

فت که حتي توان گپذيرد. بنابراين ميجهاني را مي فرآيندگيری در پايان قرن بيستم شكل
 ها نيز کمابيشترين مخالفان نظری جهاني شدن اقتصاد حتي نئورئاليستسرسخت

  پذيرند.گيری اقتصاد جهاني و يا دست کم بازار جهاني سرمايه را ميشكل

  

                                                           
1. Waltz, K. 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 ظريه انتقادي و اقتصاد جهاني. نظريه نظام جهاني، ن2-6
های نوين متاثر از مارکسيسم، دو گرايش نظريه نظام جهاني و نظريه انتقادی در ميان انديشه

رايش به اند. هر دو گثيرگذار بودهتا المللپردازی در روابط بينبيشتر از ديگران در نظريه
ند. امانوئل کالسيک آن معتقد الملل به معنایگيری اقتصاد جهاني و گذار از اقتصاد بينشكل

ای هپردازان نظام جهاني و يا به بيان اخير خود نظامترين نظريهکه از جمله اصلي 1والرستين
ي از های اجتماعهای اقتصادی، بلكه تمامي پديدهجهاني است، معتقد است نه فقط پديده

به هم  م جهاني، نظامياند. در واقع نظاسياست، بعد و ماهيت جهاني يافته تا فرهنگ گرفته
پيوسته است که مانند يک اندام واحد تمامي جهان را در بر گرفته است. به نوشته والرستين 

نبايد گفته شود نظام اين جهان، بلكه بايد گفته شود نظامي که خود يک جهان است و »
 يتکند که واحدهای واقعجهاني مطرح مي-هایتواند يک جهان باشد... . تحليل نظاممي

 ما را محدود کرده و شكل ها آن کنيم و قواعدعمل مي ها آن اجتماعي که ما در درون
نون کتا کند کههای جهاني استدالل مياند. تحليل نظامجهاني-هایاز نظامای هدهد بخشمي

جهاني. -هایجهاني و امپراتوری-اند: اقتصادهایجهاني وجود داشته-هایدو گونه از نظام
های جهاني يک ساختار بزرگ بوروکراتيک با يک مرکزيت سياسي وجود توریدر امپرا

ر کند. اما دهای متنوع و چندگانه در درون آن تقسيم کار ميدارد که بين مراکز فرهنگ
جهاني يک محور اصلي بزرگ برای تقسيم کار بين مراکز سياسي چندگانه و -اقتصاد

اين خط فاصله مهم است، زيرا نظام جهاني کند. در انگليسي های متنوع عمل ميفرهنگ
 ,.Wallerstein, E« )ريخ استتا بدون خط فاصله گويای وجود يک نظام جهاني در طول

2004.)  
خستين داری نريخ شكل گرفته نظام جهاني سرمايهتا جهاني که در طول-هایدر ميان نظام 

ن نظام دربر گرفته است. اي نظامي است که بنيان آن اقتصادی است و تمامي گستره جهان را
در واقع برای جريان سرمايه از پيرامون به مرکز شكل گرفته است و بنيان آن بر نوعي تضاد 

داران مرکز برای انباشت دائمي سرمايه به استثمار پنهان طبقاتي قرار دارد که در آن سرمايه
اقتصاد  و فرهنگي در يک پردازند و تمامي ساختارهای سياسيپيرامون ميپيرامون و حتي نيمه

ها و چه علم و فرهنگ قرار دارد. چه نظام سياسي دولت ها آن يكپارچه جهاني در خدمت
  گسترش يافته در جهان در خدمت اين انباشت و استثمار نهادينه شده است.

                                                           
1. Wallerstein, E. 
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در نظريه انتقادی نيز چنين ديدگاهي البته با مباني مختلف نظری شكل گرفته است. البته  
ا گرا و راديكال نيست. در نظريه انتقادی بانتقادی به مانند نظريه نظام جهاني انقالب نظريه

، نوعي تكامل مبتني بر دگرگوني در 1ن يورگن هابرماستوجه به نگاه نوين متفكراني چو
ت که در آن نهادهای ساخته شدن کالسيک مانند داری مدرن صورت گرفته اسنظام سرمايه

ت. الملل در حال دگرگوني اسهای اصلي نظام بينالملل و نهادهقتصاد بينها و نيز املتدولت
د دانناپذير ميشدن را به خصوص در حوزه اقتصاد امری واقعي و اجتناب هابرماس جهاني

جهاني »که بنياد کنش ارتباطي در سطح جهاني را دگرگون خواهد کرد. به نوشته هابرماس 
ر مورد شدن کمتزه اين وجه جهاني تا شدن است. کيفيت ترين بعد جهانيشدن اقتصاد مهم

نان های محدود ملي به چترديد کسي است: تعامالت اقتصادی جهاني در مقايسه با فعاليت
گاه سابقه نداشت. توسعه کمي و کيفي تجارت کاالهای صنعتي است که هيچ سطحي رسيده

ای فراملي در هب و پرشمار شرکتبين کشورها بسيار چشمگير است. در مورد افزايش پرشتا
از به اری مستقمي خارجي نيو به همين ترتيب رشد سرمايه ها آن ثير افزايندهتا سطح جهان و

ای ری از شبكهوسابقه جريان سرمايه با بهرهتفصيل نيست. به همين صورت در مورد شتاب بي
ر مورد ردش مالي نيز کمتالكترونيكي بازار مالي جهاني و استقالل افزاينده فراگردهای گ

نگر ظهور يک اقتصاد جهاني را که از شكل سال پيش اقتصاددانان آينده 20ترديد است... 
بيني کرده بودند... اقتصاد جهاني به عنوان المللي جدا خواهد شد، پيشآشنای اقتصاد بين

 (.1380)هابرماس، « ای مربوط به انتهای قرن بيستم استپديده« شدنجهاني»قالب 
پردازان اصلي نظريه انتقادی در اقتصاد که از نظريه 2به همين ترتيب نيز رابرت کاکس 

ند. کی تدريجي اقتصاد جهاني اشاره ميگيرشود به شكلالملل محسوب ميسياسي بين
يو کند برداشتي از انديشه آنتونشود که تالش ميکاکس از جمله متفكراني محسوب مي

هابرماس از نظريه انتقادی ترکيب و در مورد اقتصاد سياسي جهاني و را با تفاسير  3گرامشي
از ديدگاه او، عرصه اقتصاد  .(Schechter, R., 2002) الملل اعمال کندنظريه روابط بين

ای است که نوعي نگرش بيناذهني خاص که برخاسته از نهادهای سياسي جهاني عرصه
اری دو موجب تحكيم روابط سرمايه آورده المللي و جامعه مدني جهاني است به وجودبين

اشي از ن فرآيندو شيوه توليد سرمايه شده است. اين روابط به راستي جهاني شده؛ زيرا در 

                                                           
1. Habermas, J. 

2. Schechter, R. 
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ثير ات گران اقتصادی را تحتها و هم ديگر کنشجامعه مدني جهاني شكل گرفته و هم دولت
 فرآينددهنده وامگونه که قجهاني همان فرآيندخود قرار داده است. البته اين 

 ,.Schechter, R)و گريز از آن نيز باشد ای توان موجب رهداری است، مياستثمارسرمايه

2002). 
های هنجاری کامال متفاوت و مباني نظری اين مرور کوتاه نشان داد که با وجود قضاوت 

خي رمتعارض، نوعي توافق در مورد شكل گيری اقتصاد جهاني شكل گرفته است و در نزد ب
 توان گفت که در بازار سرمايه چنين وضعيتي وجود دارد.ها حداقل مياز رئاليست

 وجوه اشتراک و افتراق گرايش هاي اصلي اقتصاد جهاني. 1جدول 

 
نگاه به شکل گيري 

 اقتصاد جهاني
نگاه به اولويت 
 سياست يا اقتصاد

وضعيت دولت ها در 
 اقتصاد جهاني

 اولویت سیاست موافق رئاليسم
زی تا قاء دولت ها و یکهب

 در عرصه جهاني

 اولویت اقتصاد موافق ليبراليسم
تحول اساسي دولت ها و 

یابي بازیگران  قدرت
 جدید

 اولویت اقتصاد موافق مارکسيسم و نظريه انتقادي
نقش کمتر دولت ها در 

 نظام جهاني

 ترينرهبر بزرگ، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 2009-2008بحران مالي جهاني در سال  
گرايانه وی در حوزه اقتصادی، مساله گرايانه و حمايتو شيوه يكجانبه 2016اقتصاد جهان در 

اقتصادی از سوی بارزترين نماينده  يايگرد از همگرو روايت غالب درباره عقب 1برگزيت
ي تای در جهان؛ يعني اتحاديه اروپايي، افزايش رويكردهای ملي و حماياقتصادی اتحاديه

اقتصادی در برخي نقاط جهان از جمله اروپای شرقي و آمريكای جنوبي و در نهايت شيوع 
ويروس کرونا، هر گونه شک و ترديد به نگاه تكاملي در اقتصاد جهاني را موجه جلوه داد. در 

ه در حوزه اقتصاد جهاني بای گراين شرايط، صاحبنظران مختلف سخن از بازگشت به درون
سخن از پايان جهاني شدن گفتند و آغاز مجدد  2حتي برخي مانند استفن والتميان آوردند. 

گرای خود محور را مطرح کردند، اما همان طور که جوزف نای بيان های درونعصر دولت

                                                           
1. Brexit 

2. Walt, S. 
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ناگزير وضعيتي موقتي است که پس از ای کرد و خود والت نيز اصالح کرد، اين درون گر
افزوده همه کشورها و نيز تعامالت مالي و ايجاد ارزشمين سرمايه و تا گذر آن دوباره برای

 ها ناگزير از حضور مجدد در بازار اقتصاد جهاني خواهند بود.شرکت

  1. روش3
ردازان پدر اين مقاله به منظور نشان دادن صحت فرضيه ترکيبي از تحليل کيفي و نظری نظريه

ايرهای اصلي در حوزه اقتصاد های کمي موجود برای تبيين رابطه ميان متو بررسي داده
ايم. تحليل کيفي نظری در بخش پيشين مورد بحث قرار گرفت. پس از جهاني استفاده کرده

 های آماری و حقايق تجربي از اقتصاد جهانيبررسي نظری صورت گرفته، اينک به واقعيت
فراسوی  ي يافته ودريابيم که چه ميزان از اقتصاد جهان واقعا بُعد و ماهيت جهان تا پردازيممي

شاخص اصلي به  3نمايد. برای اين منظور المللي رخ ميمرزهای تعامالت ملي و حتي بين
کمک آمارهای رسمي جهاني مورد بررسي قرار گرفته است: زنجيره جهاني ارزش، 

های ديگری نيز در اين زمينه قابل بازارهای مالي جهاني و نهادهای اقتصادی جهاني. شاخص
، اما در اين مقاله فقط براساس اين سه شاخص موضوع جهاني شدن اقتصاد بررسي اندبررسي

شده است و به برخي از ديگر شاخص ها مانند تجارت جهاني نيز در قالب همين سه شاخص 
مانند نهادهای اقتصادی جهاني اشاره خواهيم کرد. بدين گونه نشان خواهيم داد که وفاق 

در واقعيت داشته و محصول برداشت های انتزاعي شكل گرفته در عرصه نظری ريشه 
  پردازان نيست.نظريه

 ها . يافته4
 هاي جهاني ارزش . زنجيره4-1

ک کشور ثير موسسات و توليدات يتا الملل سخن از توليد ملي واگر در اقتصاد کالسيک بين
سسه ودر عرصه رقابت با کشورهای ديگر بود در قرن بيست و يكم سخن از جايگاه يک م

اقتصادی يا يک کشور در زنجيره ارزش جهاني جايگزين آن شده است. برای فهم بهتر اين 
آمده  OECDموضوع بايد ابتدا بدانيم زنجيره ارزش جهاني چيست. در سامانه کشورهای 

ي ای در درون زنجيره جهانالمللي به طور فزايندهگذاری بيناست: توليد، تجارت و سرمايه
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توليد کاال در کشورهای مختلف و  فرآيندشود. اين زنجيره در واقع مي ارزش سازماندهي
ايجاد ساختار متفاوت توليد و عمليات اقتصادی در فراسوی سرزمين و در عرصه جهاني است  

(OECD, 2020 به عبارت ديگر، موسسات اقتصادی ديگر تمامي .)گذاری سرمايه فرآيند
ه وسعت بای هدهند، بلكه به مانند زنجيرهانجام نميو توليد و توزيع را در درون يک کشور 

اند. البته هنوز هم رقابت بين جهاني، آن را گسترش داده و بعدی جهاني به آن بخشيده
 ها آن کشورها و موسسات اقتصادی ثبت شده در کشورهای مختلف وجود دارد، اما مزيت

های به ميزان بهره بردن از مزيت نه به انجام دادن همه چيز در محدوده سرزميني خود، بلكه
 های ديگر و در عرصه زنجيره جهاني توليد و توزيع است. موجود در سرزمين

های جديدی است که امكان گسترش فرامرزی توليد را زيرپايه اين تايير، رشد فناوری 
 کاهد. مطالعاتهای مختلف را ميدهد و هزينه توليد و توزيع زنجيره وار در سرزمينمي

های فوق پيشرفته آينده، زنجيره ارزش را تايير و آن را در دهد فناوریگوناگون نشان مي
 1سازمان انكتاد 2020عرصه جهاني وسعت خواهد بخشيد. بخشي از اين مطالعات در گزارش 

 ( خالصه شده است.2آمده که در جدول )
ره های جهاني است که امكان ايجاد زنجيای در واقع به دليل شيوع چنين فناوری ه

شود، شكل های جهاني ارزش خوانده ميشود و آنچه زنجيرهتوليد و توزيع فراهم مي
گيرد. اين زنجيره جهاني نه فقط در باال بردن فناوری و کيفيت توليد کاالها بسيار اهميت مي

ند، اهرهببي ها آن دارد، بلكه هزينه توليد را به شدت کاهش داده و صنايع و خدماتي که از
شوند از دست ها توليد و عرضه ميامكان رقابت با کاال و بازاری را که در اين زنجيره

دهند. يک نمونه بارز از زنجيره توليد و ارزش جهاني را در صنايع معروف اتومبيل و مي
و  ترينترين توليدات و پرفروشکنيم. طبق گزارش انكتاد، مهمخودرو مشاهده مي

کند و زنجيرهای خودروسازی در يک کشور خاص فعاليت نمي ترين برندهایباارزش
 اند. جهاني تشكيل داده

های عرضه جهاني سازندگان تجهيزات اصلي خودرو پرداخته ( به زنجيره3در جدول )
 شده است.

  

                                                           
1. United Nations Conference on Trade and Development 
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 طبقه بندي سطوح عالي فناوري هاي انقالب نوين صنعتي. 2جدول 
 چشم انداز ع کاربردنو های سطح باال در اقتصاد جهانيفناوری

 دیجیتالي شدن:
 اینترنت اشیاء 

 هافناوری ابری در نگهداری داده 

 واقعیت ساختگي و واقعیت مجازی 

 چین، تجارت ها )بالکپلتفورم
 الکترونیک، فناوری مالي(

 های کالنتحلیل داده 

o کاربرد در تمامي صنایع 
o  تمرکز بر خدمات داده و

خدمات غیرملموس و خدماتي 
 شدن صنعت

بازار مرکب اینترنت اشیا 
)اینترنت اشیا و درآمدهای 

سال دو  5تحلیلي( در 
میلیارد  240برابر شده و از 

 520به  2017دالر در 
 2021میلیارد دالر در 

 رسد.مي

 اتوماسیون تا خودکار شدن
 روباتیک شدن پیشرفته صنعت 
 روباتیک با قابلیت هوش مصنوعي 

o  بیشتر در صنایع کارخانه
 ات کم ارزشای و خدم

o  کاربرد در مراحل اولیه
خدمات با ارزش باال با پتانسیل 

 رشد سریع در آینده

سهم صنعت مبتني بر 
میلیون  3/1روبات از 
 3به  2013صنعت در 

 رسد.مي 2022میلیون در 
سهم خدمات تخصصي 

ها )به طور عمده روبات
در لجستیک و پزشکي( در 

شود برابر مي 3چهار سال 
ار واحد در هز 270و از 
به یک میلیون  2018سال 

 رسد.مي 2022واحد در 

 چاپ سه بعدی

o  در تولیدات کائوچو و
 پالستیک و قطعات خاص

o  کاربرد در صنعت
ای جریان اصلي )صنایع کارخانه

غذایي، دارویي، نساجي، 
الکترونیک( البته محدود و با 

 ظرفیت رشد در آینده

سال  10حجم بازار آن در 
 5ود و از شبرابر مي 10

به  2015میلیارد دالر در 
میلیارد دالر در  50بیش از 
 350و بیش از  2025

-مي 2035میلیارد دالر در 

 رسد.
 UNCTAD, 2020منبع: 
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 زنجيره هاي عرضه جهاني سازندگان تجهيزات اصلي خودرو. 3جدول 

 UNCTAD, 2020بع: من

همين زنجيره به شيوه مشابه در محصوالت پراستفاده ديگر جهاني مانند لوازم خانگي، 
افزارهای مختلف وجود دارد. بر اين اساس، اقتصاد ملي و قدرت گوشي تلفن همراه و نرم

ي ليابد. مبنای اين قدرت و توان اقتصاد مرود، اما معنای ديگری مياقتصاد ملي از ميان نمي
های جهاني ارزش قرار گيرد و از ارزش چه حد بتواند در جريان زنجيره تا اين است که

ای از توليد اقتصاد جهاني است، بهره گيرد؛ به خصوص افزوده فراوان آن که بخش عمده
 که بيشتر تجارت جهاني و بازارهای جهاني در درون اين زنجيره توليد و توزيع قرار دارد. 

که در زنجيره ارزش جهاني  يايزمان تجارت جهاني، بيشترکشورهبراساس آمار سا
 ای هستند که اتفاقا سابقه سياسيکشورهای در حال توسعه ،اندحضور داشته و رشد کرده

 يايورهمثل ويتنام، فيليپين، چين و ترکيه در صدر کش ياينيز وابستگي نيست. کشوره ها آن
اين زنجيره داشته و از آن برای رونق توليد و  اند رشدی قابل توجه درهستند که توانسته

 تجارت و رشد اقتصادی خود بهره برند.
کنندگان کشورهای در حال توسعه در زنجيره ارزش (، درصد مشارکت1در نمودار )
 ارائه شده است. 2015 تا 2005های جهاني طي سال

  

شرکت های 
 خودروساز

 آئودی نیسان تویوتا بي ام دبلیو تسال

 1000 5000 6000 4500 300 هاتعداد فروشنده
کشورهای 

کننده در مشارکت
 تولید

کشور آمریکا، آلمان  3
 و چین

 کشور 13 کشور 22 کشور 65 کشور 50

افزوده سهم ارزش
کنندگان عرضه

 جهاني

تعداد اندکي از 
تولیدکنندگان اصلي 

 هایباتری و سیستم
 کلیدی

درصد  70
 ارزش افزوده

درصد  65
 ارزش افزوده
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 (2005-2015ه ارزش جهاني ). درصد مشارکت کنندگان کشورهاي در حال توسعه در زنجير1نمودار 

 
 WTO, 20191منبع: 

ای است که رشد اقتصادی ه( گويای مشارکت باالی کشورهای در حال توسع1نمودار )
اند از قرار گرفتن در جريان توليد و توزيع در اين زنجيره، نرخ قابل توجهي داشته و توانسته

 10( مقدار صادرات 2. نمودار)رشد اقتصادی قابل توجهي برای کشور خود به ارماان آورند
 ها آن و درصد تاييرات 2018صادرکننده اصلي تجهيزات اداری و مخابراتي جهان در سال 

هستند که در زنجيره ارزش  يايکشورهها آن دهدکه بعضي ازرا نشان مي 2017نسبت به سال 
 جهاني قرار دارند.

 2018تي جهان در سال صادرکننده اصلي تجهيزات اداري و مخابرا 10. 2نمودار 

 
 WTO, 2019منبع: 

                                                           
1. World Trade Organization 
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صادرکننده اصلي اين مواد در سال  10بررسي ميزان صادرات سوخت و مواد معدني توسط 
يه و دهد که اتحاديه اروپايي، روسو درصد تايير آن نسبت به سال گذشته نيز نشان مي 2018

 ((.3ند )نمودار )اترين صادرکنندگان سوخت و مواد معدني بدل شدهآمريكا به بزرگ

 2018بزرگترين صادرکنندگان سوخت و مواد معدني جهان در سال . 3نمودار 

 
 WTO, 2019منبع: 

های سنتي انتقادی در مورد اينكه قرار گرفتن در زنجيره ارزش جهاني بنابراين تحليل
ماندگي و رويكرد کشورهای در حال توسعه به سوی موجب کاهش رشد اقتصادی، عقب

از فناوری نوين و صادرات کاالهای با ارزش است،  ها آن مواد خام و معدني و دوریتوليد 
دهد که اين زنجيره به نوعي جهت اقتصاد جهاني رسد. اين آمار نشان ميدرست به نظر نمي

را دگرگون ساخته و جايگاه کشورها در توليد و توزيع در عرصه جهاني را دگرگون ساخته 
که درصدد تايير جايگاه اقتصاد ملي خود در فضای نوين جهاني  ييااست. بنابراين کشوره

هستند بايد موقعيتي متناسب با جامعه و ساختار ارزشي خود در اين زنجيره بيابند. اين امر 
د کاالهای شد خود را از بازار توليای که گفته ميحتي کشورهای پيشرفته تا سبب شده است

جهاني  کنند در زنجيره توليدای سطح باال توليد ميهصنعتي کنار کشيده و فقط فناوری
( گويای 4حضور داشته و در زمره صادرکنندگان اصلي کاالهای صنعتي قرار گيرند. نمودار)

اتحاديه اروپايي، چين،  2018اين وضعيت است. همانطور که نشان داده شده است در سال 
در جهان هستند و چين، ترين صادرکنندگان محصوالت صنعتي آمريكا و ژاپن بزرگ

 اند.درصدی بيشترين رشد ساالنه را داشته 9اتحاديه اروپا، مكزيک و سنگاپور با رشد 
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 2018صادرکننده اصلي محصوالت کارخانه اي جهان در سال  10. 4نمودار 

 
 WTO, 2019منبع: 

 بازار مالي جهاني. 4-2

بازار بورس، عمده  16امروز در جهان  ،1يالمللگذاری بينطبق گزارش سامانه سرمايه
 87حدود  2018 تا 2015های  گيرد و در سالصورت مي ها آن معامالت بازار سرمايه در

صورت گرفته است. اين بدان معنا است  ها آن درصد تشكيل سرمايه در عرصه جهاني در
 تترين موتور حرکت اقتصاد جهاني است در بازاری است به وسعکه بازار سرمايه که مهم

بازار بورس اصلي در جهان روزی يک تريليون دالر برای تشكيل سرمايه  14جهان. در واقع 
کنند از اقصي نقاط جهان و در بستر فضای مجازی و اينترنتي گردآوری کرده و معامله مي

ها و فعاالن اقتصادی جهان از اين طريق فراهم و بخش مهمي از سرمايه در اختيار غول
 آيد. مي

بازار در کشورهای بزرگ پيشرفته در آمريكا،  16ازار بورس اصلي در جهان ب 60از 
درصد از معامالت بازار سرمايه  85اند که حدود اروپا و شرق و جنوب آسيا قرار گرفته

های اصلي بازار بورس جهاني و شود. محل قرار گرفتن پايگاهانجام مي ها آن جهاني در
( نمايش 5ورهای مختلف متفاوت است که در نمودار )ها در کشنحوه توزيع اين پايگاه

 داده شده است.
  

                                                           
1. World Investment Report 
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 2021ترين بازارهاي بورس به نسبت ارزش سهام در سال توزيع کشورهاي داراي بزرگ. 5نمودار 

 
  statista, 2020منبع: 

های گذشته بسيار رشد کرده است. ارزش معامالت اندازه بازار جهاني سرمايه در طول دهه
 2019تريليون دالر در سال  71به حدود  1980تريليون دالر در سال  5/2هاني از بورس ج

برابر  33رسيده است. اين بدان معني است که نرخ تشكيل سرمايه جهاني از اين طريق حدود 
ای از نقدينگي الزم برای سرمايه در (. به عبارت ديگر، بخش عمدهWB, 2020شده است )

های کوچک مردمي در اين بازارهای فرامرزی يرد و حتي پولگبازارهای جهاني صورت مي
گيرند. در های بزرگ قرار ميای بسيار بزرگ در اختيار کمپانيتجميع شده و به شكل سرمايه

ه های جهاني شدن پديده سرمايترين شاخصتوان بازار بورس جهاني را يكي از عمدهنتيجه مي
ق اقتصادی به آن سوی مرزهای ملي دانست. اينكه در ترين عامل توليد و رونو رفتن اين مهم

اد های جهاني به سرعت به کل اقتصموارد بحران اقتصاد جهاني، ايجاد مشكل در يكي از بورس
 کند نيز نشانگر جهاني شدن اين پديده است.جهان تسری پيدای مي

هاني ام جنظ»گيری سرمايه در عرصه جهاني بجز بازار سهام، دومين محل تجميع و شكل
است. آنچه حدود دو قرن پيش به وجود آمد و در قرن بيستم نيز تقريبا قوام يافت « بانكداری

ي المللي بود. نظام پولي و مالو همه کشورهای جهان آن را پذيرفتند، نظام پولي و مالي بين
 وای از قواعد، قراردادها شود: مجموعهالمللي در ادبيات اقتصادی چنين تعريف ميبين

الملل، تجارت بين تا شودالمللي پذيرفته مينهادهای حمايتي پولي که در عرصه بين
گذاری فرامرزی و به طور کلي توزيع سرمايه را ميان کشورها تسهيل کند. اين نظام سرمايه

فراهم  های مختلفبايد ابزارهای پرداخت قابل قبول برای خريداران و فروشندگان را از مليت
 ,Ravenhillاد و امكان تعامالت اقتصادی بين کشورهای مختلف ايجاد کند )کرده و اعتم
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J., 2005 توان گفت گذاری، ميتجارت و سرمايه فرآيند(. بجز ارز و نحوه مبادله آن در
 های نظام پولي در عرصه جهاني است. ترين جلوهکه بانک و بانكداری مهم

دل شده ای جهاني ببانک نيز به پديده توان گفت کهدر دومين دهه قرن بيست و يكم مي
است. هم بخشي از سرمايه جهاني در درون اين سيستم قرار گرفته و هم مبادالت آن در فراسوی 

توان آن را فقط به قواعد دروني اقتصاد ملي محدود کرد. شود و نميمرزها انجام مي
نكداری الي چنان قوانين باهای الكترونيكي مبادالت مجهانشمولي قواعد پولشويي و نيز نظام

ه های امروزی بتوان گفت بانکدر سرزمين های مختلف را به هم نزديک کرده است که مي
پولي  هایای از فعاليتبخش عمده ها آن اند که بدون الحاق بهای بدل شدهشبكه درهم تنيده

هاني های جد نظامماننای هناممكن بوده و دستيابي به سرمايه جهاني مشكل خواهد شد. پديده
های نقدی و اعتباری با قدرت خريد در اقصي نقاط جهان، بانكداری الكترونيكي و نيز کارت

ی اگيری نظام جهاني بانكداری است. نظامي که به تدريج مانند نظام هواپيماز شكلای نماده
 و و کشتيراني جهاني دارای استانداردهای فراگير شده که هر چند رقابتي سخت در جذب

ای جهاني کند و اين رقابت در درون شبكههای اين نظام ايجاد ميگسترش سرمايه را بين بانک
ترين عنصر قدرت در نظام جهاني چگونگي گيرد. در واقع برخي معتقدند مهممي صورت

 حضور و استفاده و يا کنترل بازار سرمايه از يک سو و نظام بانكي از سوی ديگر است.
 FATFگرفته و به شويي شكل برای مقابله با پول 1989مالي که از سال  گروه ويژه اقدام

1 
مشهور  هایها و بانکاست که به تدريج به وسيله اکثر دولتای همشهور است، يكي از نظام

ی که اجهان ايجاد و قواعد پديد آمده در آن نظام بانكي جهاني را متحول کرده است؛ به گونه
که منشا آن روشن نباشد در نظام بانكداری جهاني ناممكن کرده است. نقل و انتقال پولي را 

کشور آغاز  16اين گروه که ابتدا در اجالس سران گروه هفت در پاريس اعالم شد با حضور 
کنند. کشور نظام بانكداری خود را در درون آن تنظيم مي 190به کار کرده و امروز بيش از 

را برای مقابله با پولشويي الزم دانسته ها آن ای دارد که رعايتماده 40اين اتحاديه دستورالعملي 
(. عدم رعايت اين دستورالعمل هيچ تحريم يا تنبيهي به طور Chohan, O., 2019است )

آور جهاني نيست، اما چون بانكداری کند چون اين يک کنوانسيون الزامرسمي ايجاد نمي
که قواعد آن را رعايت نكنند عمال امكان  ایهجهاني براساس آن تنظيم شده است، بانک

                                                           
1. Financial Action Task Force 
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آن را يک معماری  1مراوده با نظام بانكداری جهاني را از دست خواهند داد. عثمان شوهان
تواند جايگاه نامد که ورود يا عدم ورود به آن ميمي جديد در ساختار بانكداری جهاني

 (.Chohan, O., 2019ثير قرار دهد )تا کشورها در نظام مالي جهاني را تحت
نيز يكي ديگر از نمادهای بانكداری جهاني است. سويفت يا همان انجمن  2سويفت

جهاني ارتباط مالي بين بانكي از راه دور در واقع يک انجمن غيرانتفاعي است که در سال 
برای تسهيل مراودات از راه دور بدون ای و آمريكای های اروپتوسط تعدادی از بانک 1973

اندازی شد و به تدريج در عصر ارتباطات گسترش يفات کاغذی حضوری راهنياز به تشر
ای که های مالي را در بر گرفت. به گونهجاييهای از معامالت و جابيافت و بخش عمده

کشور جهان معامالت خود را در درون اين شرکت تعاوني  208هزار بانک در 10حدود 
ميليون پيام در درون اين شبكه بين  30نه حدود شود روزادهد و برآورد ميجهاني انجام مي

د. افتهای مختلف مبادله و بخش مهمي از مراودات مالي جهاني در درون آن اتفاق ميبانک
توان يک نهاد بين دولتي محسوب کرد، اما نقش مهمي در هر چند اين انجمن را نمي

 (.Timmer, J., 2014گيری نظام مالي و بانكي جهاني دارد )استانداردسازی و شكل
های ها به اين نظام پولي معموال با استفاده از منابع مالي و يا انجام پروژهنحوه اتصال دولت

ها به تثيرگذار بر وابستگي دولتا ترين عواملها است که يكي از مهمتوسط دولت« بي او تي»
زير از منابع مالي ناگ ها با دليل نياز مستمر بهدولت، نظام مالي جهاني است. به عبارت ديگر

های های موجود در نظام مالي جهاني هستند. اين امر نه فقط در ميزان بدهياستفاده از سرمايه
د. نمايهای خود در عرصه جهاني رخ ميخارجي، بلكه در نحوه نگهداری و استفاده از سرمايه

 ماد وابستگيها نهای دولتدر حالي که در سه دهه نخست پس از جنگ جهاني دوم بدهي
ای از ها هر چند نشانهرفت در قرن بيست و يكم اين بدهيشمار ميهای ديگر بهبه دولت ها آن

ت از اعتبارا ها آن مندیتواند شاخصي برای بهرهها است، اما ميدار بودن دولتضعف و مساله
بت در شاخصي مثگاه بدهي خارجي به عنوان مالي موجود در عرصه جهاني نيز باشد. البته هيچ

رود و گويای نقطه ضعف آن در پيوند به بازار شمار نميها بهارزيابي عملكرد اقتصادی دولت
ای از منابع موجود اند در برههها توانستهدهد که دولتمالي جهان است، اما به هر حال نشان مي

ها زنه مالي دولت( گويای موا4در عرصه جهاني برای رفع نياز مالي خود بهره گيرند. جدول )
 المللي پول محاسبه و منتشر شده است.است که توسط صندوق بين ها آن های خارجيو بدهي

                                                           
1. Chohan, O. 

2. SWIFT- The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
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 GDP (2021- 2018)نسبت تراز مالي و بدهي ناخالص دولت از . 4جدول 

 (GDP بدهي ناخالص دولت )درصد از (GDP تراز مالي کل)درصد از 

 
20182019

 پيش بيني
2018 2019

 يپيش بين

 2020202120202021

31391398281282810151032 کل جهان
37451549188690411121133 20گروه کشورهای 

2733166831040105213121323 کشورهای توسعه یافته
3340180911116113214141429 20کشورهای توسعه یافته گروه 

58632381241069108714141461 آمریکا
05061175385884110511030 منطقه یورو

011510731619598772750 المان
23301367198198112571238 فرانسه
2216127701348134816611619 ایتالیا
25281398397695512381241 اسپانیا
2533147612366238026802654 ژاپن
22211276785785410161005 بریتانیا
04031265889788610931088 کانادا
12398684415450568643 استرالیا

26043624400419495534 کره جنوبي
384910685489524631667 اقتصادهای نوظهور

435411391494530641683 20اقتصادهای نوظهور گروه 
456011498493535649703 آسیا
4763121107470520641707 چین
637912194696722840857 هند

18226350301305377403 اندونزی
04066948293290364371 اروپا

29195539135139185188 روسیه
37538475304330404422 ترکیه
524010348666706815797 امریکا
72601605987189510231006 برزیل

22236040536537659663 مکزیک
594511456190228352368 عربستان سعودی
4163148110567622799846 آفریقای جنوبي

38416151429431482490 کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین
43507357277291365368 نیجریه

06108455427451561566 تولید کنندگان نفت

 IMF, 20211منبع: 

                                                           
1. International Monetary Fund 
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ها از توليد ناخالص داخلي و نيز افزايش تراز رشد صعودی نسبت بدهي ناخالص دولت
( نشانگر آن 4به شرح ارقام جدول ) 2021 تا 2018های طي سال ها آن منفي ماليه عمومي

جهاني و به طور خاص از شبكه جهاني  گيری کشورها از منابع سرمايهاست که ميزان بهره
ود ا نتوانند تعهدات مالي خمالي و بانكي در حال افزايش است. درست است که اگر کشوره

ها درست به را انجام دهند دچار بحران و گاه فروپاشي اقتصادی خواهند شد، اما اين بدهي
ای تحرک پردازند، گويمانند موسسات اقتصادی که با گرفتن وام به توليد و خلق ثروت مي

 از منابع جهاني نيز هست.  ها آن ها و استفادهاقتصادی دولت

 هاي جهانيا و رويه. نهاده4-3
ها و قواعد شكل گرفته در عرصه نظام جهاني از عبارات مختلف از دادن رويه برای نشان

دل شود. اما فارغ از جالمللي استفاده ميها و يا نهادهای بينسازمان تا های جهاني گرفتهرژيم
دی ت و يكم ميالرسد در پايان دومين دهه از قرن بيسپردازان، به نظر مياصطالحات نظريه

المللي های کرداری بازيگران بيناند که نه فقط قواعد رفتاری و رويهشكل گرفتهای هسازمان
دهند و کشورها و ديگر کنشگران اقتصاد جهاني را در چارچوب ضوابط خود را شكل مي

در  عمل هایها و شيوهريزیانديشه و گفتمان حاکم بر طرحای دهند، بلكه منشا پيدقرار مي
 ها آن که در اين قسمت در موردای هشوند. در واقع نهادها و سازمانحوزه اقتصادی مي

شود فقط يک سازمان با اختيارات رسمي محدود نيستند، بلكه پديدآورنده رويه، بحث مي
به  گران جهانيهای کرداری هستند که الگوی رفتاری مشخصي برای کنشقواعد و شيوه

ها و ديگر بازيگران غيردولتي با پيوستن به اين نهادها در واقع انديشه آورد و دولتوجود مي
ها و ضوابط آن نهادها را پذيرفته و وارد محيط متفاوتي از کنش در فضای اقتصاد و ارزش

 کند وها را تنظيم ميها و شرکتشوند. اين محيط جديد تمام رفتارهای دولتجهاني مي
 سازد.رميب ها آن دهد، دنيای متفاوتي را برایثير قرار ميتا چون نحوه فهم کنشگران را تحت

های اقتصادی پس از جنگ جهاني دوم و در جريان مذاکراتي عمده نهادها و سازمان
پديد آمدند که دول پيروز در جنگ برای بنا کردن نظام اقتصادی نوين در جهاني انجام 

و  نامه عمومي تعرفهنک جهاني، موافقتالمللي پول، بامثل صندوق بينای هدادند. سازمان
تجارت، انكتاد و ... به طور عمده در جريان اين مذاکرات و براساس فهم متفاوتي از اقتصاد 

 المللي را دگرگون ساخته و متفاوت کردند. الملل پديد آمده و جريان اقتصاد بينبين
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ان دانند، سازمجهاني ميترين سازماني که برخي آن را نماد اقتصاد در عرصه تجارت مهم
تجارت جهاني است. سازمان تجارت جهاني از نوعي نگاه پس از جنگ جهاني دوم نشات 

ر محيطي د ها آن گرفت که براساس آن اگر راه برای تجارت بيشتر بين کشورها باز شود و
امكان لكه شود، بافزوده مي ها آن مشترک به تعامل اقتصادی بپردازند، نه فقط ثروت و رفاه

شود. براساس اين ديدگاه بايد کاسته مي ها آن های ويرانگر ميانوقوع جنگ و درگيری
 ها در کنترل اقتصاد و تجارتحد امكان از ميان برد و از نقش دولت تا موانع تجارت جهاني را

شاهد رونق توليد و افزايش ثروت و گريز از جنگ و درگيری باشيم. براساس اين  تا کاست
المللي در قالب يک موافقنامه با نام موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت بتدا نوعي نهاد بيننگاه ا

GATT  1994 تا 1986شكل گرفت و سپس در مذاکرات مشهور به دور اروگوئه از 
که  1994سيس سازمان تجارت جهاني به وجود آمد. از سال تا ريزی و سپسهای طرحزمينه

زمان تجارت جهاني پديد آمد و جايگزين موافقتنامه تعرفه و کشور جهان سا 123با امضای 
 164ترين سازمان اقتصادی جهاني ظاهر شد و به تدريج اعضای آن به تجارت شد، مهم

ای کشور جهان افزايش يافت و بخش عمده فضای اقتصادی جهان را دربر گرفت؛ به گونه
اين سازمان و در چارچوب درصد از تجارت جهاني در محيط  90که پس از اندی حدود 

با اين سازمان نه فقط به  (. موافقتنامهWTO, 2019شود )موافقتنامه با اين سازمان انجام مي
ادی گذاری اقتصادی و طراحي اقتصالمللي، بلكه به اصول سياستيک مبنای حقوقي بين

 المللي بدل شد.های بزرگ بينکشورها و چارچوب اقدام شرکت
اني پس از مدتي به يک سازمان فراگير جهاني بدل شد که پس از مذاکره سازمان تجارت جه

ای با آنان برای طراحي و اعمال تدريجي قواعد تجارت آزاد و پيوستن با تک تک اعضا موافقتنامه
کند. اصول مدنظر اين سازمان دقيقا از به محيط تجارت جهاني امضا و بر اجرای آن نظارت مي

قتصاد جهاني گرفته شده که شامل به حداقل رساندن تدريجي نقش نگرش ليبراليستي در ا
ت. های ترجيحي اسهای دولتي و تعرفهها و يارانهها در اقتصاد و از ميان بردن حمايت دولتدولت

ها و وارد کردن موسسات اقتصادی به محيط رقابت در عرصه جهاني از ميان بردن تدريجي تعرفه
ها به نفع مردمان اين سياست ها،آن تجارت جهاني است. از نگاهاز ديگر اصول کاری سازمان 

ها ها و رقابت شرکتاز تعرفهای کاالها پس از ره جهان است؛ زيرا موجب کاهش فراوان قيمت
کنندگان است. اين اصول از سوی اکثريت قريب به تر به مصرفبرای ارائه کاالی بهتر و ارزان

پذيرفته شده است و از آمريكا و انگلستان و اتحاديه اروپا  های بزرگها و شرکتاتفاق دولت
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کننده اند و عمال بخش عمده و تعيينروسيه و چين و ژاپن در چارچوب آن قرار گرفته تا گرفته
توليد و تجارت جهاني در درون قواعد اين سازمان و محيط و گفتمان پديد آمده توسط اين 

دی است که قرار گرفتن در محيط خارج از اين سازمان ثير آن به حتا گيرد.سازمان صورت مي
تر کرده و امكان ارائه کاال به فضای عمومي تجارت جهاني را کم و تر و پرهزينهتوليد را سخت

 دهد.های آن را به غايت افزايش ميهزينه

قتصاد الملل به ا. ارزيابي چندسطحي نظري و عملي شرايط گذار از اقتصاد بين5
 جهاني

لملل بر شكل و اتوان اينگونه ارزيابي کرد که در اقتصاد بينهای فوق ميبه نتايج يافته بنا 
ست. المللي تمرکز شده اسرنوشت دولت به عنوان واسطه در مناسبات اقتصادی داخلي و بين

الملل شاهد ادغام فزاينده کشورها و بازيگران اقتصادی در بازار به عبارت ديگر، در اقتصاد بين
ني بوده و هستيم، اما واحدهای اصلي همچنان اقتصاد ملي هستند و در آن تجارت و جها

زه، شود. در اين حوگذاری موجب به هم پيوستگي فزاينده ميان اقتصادهای ملي ميسرمايه
ا در مانند، امالملل و داخلي به عنوان قلمروهای حكمراني به نسبت جدا باقي ميسطوح بين

ي بخشي از المللها و دادوستدهای بينفرآيندآن اقتصادهای ملي به وسيله اقتصاد جهاني که در 
های نوين از سوی کنشگران اقتصادی غيردولتي در گذاریاند، شاهد سياستشده فرآينداين 

ثيرگذار بر توزيع قدرت و روندهای جهاني تا جهت تنظيم قواعد و مقررات بازی بزرگ و
 دهد. ل ميالمللي، بلكه نظم جهاني را نيز شكوه حكمراني بينهستيم. بازی بزرگي که نه تنها شي

روهای ثير نيتا های اقتصادی در کشورهای جهان تحتدر اقتصاد جهاني، خردترين بخش
ديل های فرامليتي تبهای چندمليتي به شرکتخودمختار بازار جهاني خواهند بود. شرکت

ي غيرقابل کنترل خواهند بود. معنای های صرف دولتشده و خواهند شد و به وسيله سياست
اين  تری برای نظارت بر معامالت ماليديگر تايير شكل نظارت اين است که نظام پيچيده

 شود. ها حاکم ميشرکت
سبات، ای شدن مناالمللي شدن و منطقههای بينفرآينددر حوزه اقتصاد جهاني با تشديد  

اد جهاني الملل نيز متفاوت شده است. در اقتصبينالمللي نسبت به اقتصاد تجارت و ماليه بين
های کاالها، افراد و خدمات جاييهای رسمي )دولتي( بر جابهما شاهد شكسته شدن کنترل

« المللينبي»تجارت، ماليه و توليد  تا کندهستيم. اين شكل از اقتصاد، مجالي را فراهم مي
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د. همچنين در حوزه اقتصاد جهاني، بده« جهاني»جای خود را به تجارت ماليه و توليد 
ها در شكلي از تجارت با ديگران را شاهديم. ظهور تجارت به مشارکت واقعي همه دولت

از يک کشور از نظر  ها آن نظر از اينكهعنوان يک تعامل روزانه ميان بازارها و مردم صرف
  ای خاص حوزه اقتصاد جهاني است.اند يا خير، پديدهاقتصادی پيشرفته

ن هيچ شوند که در آدر اقتصاد جهاني بازارهای پيچيده با يک نظام حكمراني تنظيم مي
نيست. اين نظام حكمراني ضرورتا بازيگران دخيل در آن را  يايای دارای کنترل نهموسسه

تصاد تر از وضعيت اقالملل پيچيدهشود. در اين حوزه اقتصادی، تنظيم ماليه بينشامل مي
بل خواهد ماليه متكثرتر از قای زگری و مقرراتزيرا بازيگران موثر در تنظيمالملل است، بين

المللي پول، بانک جهاني، المللي مانند صندوق بينها، نهادهای بينبود. عالوه بر دولت
 های چندمليتي، کنشگرانموسسات استاندارد و همچنين نهادهای مالي وابسته به شرکت

 ,Jones,2010, Smith, El-Anis, Farrands, 2011بود )ثيرگذار اين حوزه خواهند تا

Held, 2007های کارگری و اقتصادی نيز بنا (. در اين شرايط حتي شكل و ماهيت جنبش
 به تاييرات گفته، تايير خواهد يافت.

 گيريبندي و نتيجه. جمع6
ه در حوزها نشان داد که چه در عرصه گفتماني و انديشگي و چه در عالم کردارها بررسي

ن به معنای ايم. البته اي الملل به سوی اقتصاد جهاني بوده اقتصادی، شاهد گذار از اقتصاد بين
در درون اقتصاد جهاني نيست. اقتصادهای ملي  ها آن اضمحالل اقتصادهای ملي و حل شدن

ني ادر بازار جه ها آن کننده هستند و ميزان قدرت و نحوه حضورهمچنان وجود دارند و تعيين
ي ياکند. هر چه توانمي در اقتصاد جهاني را تعيين ها آن ثيرگذاریتا است که جايگاه و ميزان

هد شد. ثيرگذاری بيشتری آن بر اقتصاد جهاني افزون تر خواتا اقتصاد ملي بيشتر باشد، امكان
 يتوانند به خوبي در زنجيره ارزش جهاني مشارکت کرده و از بازار مالي جهانمي يياکشوره

بهره ببرند که اقتصاد ملي قدرت مندتری داشته و ساختارهای قوی تری برای سرمايه پذيری 
های و توليد داشته باشند. به بيان ديگر، اقتصاد جهاني يک ميدان عمل جديد برای بنگاه

ده العاتوانند جهشي خارقها است که اگر قدرتمندانه وارد آن شوند، مياقتصادی و دولت
اگر از موضوع انفعال وارد آن شوند، موجب فروپاشي اقتصاد ملي و پاره شدن  پيدا کنند و
 های اقتصاد داخلي خواهد شد. تمامي رشته
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دهد که نوع ديگری از ارتباطات اقتصادی در سطح جهاني يافته اصلي اين مقاله نشان مي 
های جهاني شكل گرفته است. در اين نوع جديد اقتصادهای ملي فارغ از روابط و پديده

توانند با يكديگر کنش و واکنش داشته باشند و در يک ميدان عمل جديد با يكديگر نمي
 .پردازندرو در رو شده و يا به تعامل مي
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