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چكيده:
جهاني شدن فرايندي است كه بنا به تحوالت گستردهاي كه در زندگي بشري به ويژه در
چند دههی اخير رخ داده است ،همچنان در حال رشد بوده و بنا به تحوالت صورت گرفته،
جامعهی جهاني به اين سمت حركت ميكند .اين فرايند به صورتي پيچيده در زمينههاي
اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و تكنولوژي و بهويژه اقتصادي به سرعت رو به گسترش است
و سويهها و جلوههاي تازهاي به روي سامانههاي سياسي در ابعاد گوناگون گشوده است.
بسياري از متفكران اقتصادي معتقدند كه ،اولين حركت در خصوص جهاني شدن اقتصاد
به قرن نوزدهم باز ميگردد .از نظر اين گروه از افراد ،اقتصاد در آن زمان با توجه به شرايط
آن روز ،يك اقتصاد جهاني بوده است ،به طوري كه دورهی بين سالهاي  1870تا 1914
 .1استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
 .2دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا
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را «دورهی طاليي ادغام اقتصادي» نامگذاري كردهاند .از جمله عوامل مؤثر بر جهاني شدن
در اواخر قرن نوزدهم ،افزايش حجم تجارت بوده است .ليكن بنا به داليل متعدد از جمله،
اعتراضات توليدكنندگان ملي در مخالفت با روند تجارت آزاد ،وقوع جنگ جهاني اول،
بحران بزرگ در سالهاي  ،1929-32جنگ جهاني دوم و تمايل دولتها به سمت اعمال
سياستهاي استقاللطلبانهی اقتصادي تداوم روند جهاني شدن به فراموشي سپرده شد.
پس از اتمام جنگ جهاني دوم ،با تأسيس نهادهايي همچون سازمان ملل متحد (،)1945
صندوق بينالمللي پول ،بانك جهاني (بانك بينالمللي ترميم و توسعه) در  1945و گات
( ،)1947اولين قدمها در جهت هماهنگسازي كشورها در زمينههاي سياسي و اقتصادي
برداشته شد.
جنبهی اصلي فرايند جهاني شدن اقتصاد ،همانا روند ادغام و وابستگي آن در كشورهاي
مختلف است كه روابط شمال  -جنوب را ميتوان در چارچوب آن مطرح ساخت .دو عامل
مهم مقولهی جهاني شدن كه رابطهی مستقيمي با يكديگر دارند ،همانا بازارهاي هدف جهاني
و موضوع دولت  -ملت است كه در اثر رقابت بازارهاي جهاني با يكديگر ،در نورديده شده
يا به عبارتي ،مرزهاي ملي امروزه مانند ديوارهاي شيشهاي است كه ماوراي آنها قابل مشاهده
هستند .به عبارتي ديگر ،پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات موجبات همگرايي و مشابهت
الگوهاي رفتاري ،مصرفي ،شيوه و فرهنگ زندگي را در ميان افراد به وجود آورده است و
حتي روابط بين واحدهاي سياسي -اقتصادي  -اجتماعي و بازيگران مربوط به آن كه طيف
گستردهی مبادالت بين كشورها را در بر ميگيرد ،تحتتأثير قرار داده است .بنابراين فرايند
جهاني شدن اقتصادي ،جهتگيري اقتصاد ملي كشورها را به سوي اقتصاد جهاني متحول
ساخته و فعاليتهايي كه قب ً
ال در چارچوب ملي تنظيم ميشد اكنون به صورت جهاني و

مطابق با نيازمنديهاي بازار جهاني انجام ميشود .در اين فرايند است كه آينده و سرنوشت
كشورهاي جنوب و شمال به هم گره خورده است.
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در اين پژوهش در پرتو گفتمان نظري جهاني شدن و با تكيه بر جهاني شدن اقتصاد سياسي،
به شناسايي و معرفي فرصتها و بازدارندهها و تهديدهاي رشد و توسعهی جهان ،موسوم به
شمال  -جنوب ميپردازيم.

واژههاي كليدي :جهاني شدن ،شمال  -جنوب ،شركتهاي چندمليتي ،سرمايهگذاري

خارجي ،بحران مالي جهاني ،بدهي خارجي ،تقسيم نابرابر بينالمللي كار ،كميسيون برانت.
چارچوب نظري بحث
در چارچوب نظري بحث ،توجه به فرايند تبديل تمام تهديدهاي جهاني شدن به فرصتها
مدنظر است كه آينده و سرنوشت كشورهاي جنوب و شمال را به هم گره ميزند .كشورهاي
جنوب براي جبران عقبماندگيهاي گذشتهی خود با اصالحات الزم در ساختارهاي
اقتصادي و اجتماعي مرتبط با اقتصاد جهاني ميتوانند از محيط خود خارج شده و تهديدها
را به فرصتهاي مناسبي تبديل كنند؛ زيرا در فرايند جهاني شدن ميتوانند از حمايتهاي
جامعهی جهاني برخوردار شوند .كشورهاي شمال نيز در يك وضعيت وابستگي متقابل
ميتوانند از مشاركت كشورهاي جنوب در اقتصاد و توليد جهاني بهر ه برده و دامنهی
به كارگيري فرصتهاي رقابتي را در بخشهاي گوناگون كه ميتواند پيامد پيشرفتهاي
تكنولوژيكي ،اطالعاتي و ارتباطي باشد به همكاري بدل كنند.
روش پژوهش توصيفي تحليلي با استفاده از اطالعات كتابخانهاي بوده و به دنبال
پاسخ به پرسشهاي زير است:
1.1آيا روند جهاني شدن به تحول در موقعيت كشورهاي جنوب اثرگذار است؟
2.2آيا در روند جهاني شدن كشورهاي شمال ميتوانند فرصتهاي الزم را براي جذب
بازار بيشتر و همكاري با كشورهاي جنوب پيدا كنند؟
فرضيهی مقاله نيز بر اثبات تحول در موقعيت كشورهاي جنوب در روند جهاني
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شدن استوار است .ضمن آنكه كشورهاي شمال نيز از مشاركت كشورهاي جنوب در توليد
مواد اوليه و رقابت اقتصادي بهره برده و با گشايش بازارهاي مورد نياز آنها ،به همكاريهاي
مفيدي دست پيدا ميكنند.
متغيرهاي اصلي مقاله ،جهاني شدن ،ساختار نظام جهاني و  WTOاست .متغير
فرعي ،روابط كشورهاي شمال و جنوب است.
مقدمه
در سالهاي پس ازجنگ دوم جهاني و به ويژه در سالهاي پاياني قرن بيستم و دههی اول
قرن بيست و يكم دگرگونيهاي علمي ،سياسي و اقتصادي جهان از چنان شتابي برخوردار
بوده كه به كاهش سريع فاصلههاي مكاني و زماني و در هم تنيدگي و به هم آميختگي
بيشتر زمينههاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي زندگي ملتها انجاميده و كرانههاي تازهاي با
ساختارها و پيوندهاي تازه به روي جامعهی جهاني گشوده است .امروز فرايند جهاني شدن،
فرايندي ملموس است كه همهی زمينههاي سياستگذاري و تصميمگيري و حوزهی كاركرد
دولتها را تحتتأثير قرار داده است و آنها را با چالشي بزرگ رو به رو ميسازد .روشن است
كه بهرهبرداري از فضاي موجود با شناخت درست پيوندهاي جهاني ميتواند سودمنديهاي
بسياري را در توسعهی كشورهاي شمال  -جنوب به ارمغان آورد .كشورهاي شما ل  -جنوب
با برخورداري از ظرفيتهاي بالقوه و در خور توجه ،با از بين بردن نارساييها و تنگناهاي
موجود بر سر راه ورود به عرصهی جهاني شدن ،ميتوانند در بازارهاي گسترده حضوري
پويا داشته باشند .اين كشورها توان چشمگيري براي رونق تجارت و گسترش بازارهاي
هدف صادراتي دارند و به ويژه با در انحصار داشتن توليد و در برخي مواد اوليه و كاالهاي
واسطهاي و سرمايهاي ،ميتوانند فرصت خوبي از رهگذر فرايند جهاني شدن به دست آورند.
اما موفقيت كامل در تحقق اين زمينهها ،گذشته از زدودن تنگناهاي تجاري و اقتصادي،
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نيازمند بهسازي ساختارهاي سياسي ،اجتماعي و حقوقي است .جهاني شدن اقتصاد و تحقق
منصفانهی روابط شمال ،جنوب مهمترين راهكار توسعهی جامعهی بينالمللي براي رها
ساختن بشر از وابستگي ،سركوبي ،گرسنگي و پريشاني است« .بايد توجه داشت كه در
ساليان اخير ،قدرت از شمال به جنوب منتقل شده است ،و از همينرو ،در سالهاي آينده،
كشورهاي جنوبي بيش از پيش در زمينهی حفظ صلح جهان مسئوليت خواهند داشت»
(گزارش کمیسیون برانت.)50: 1364 ،
«ملتهاي جهان نه تنها مجبورند با يكديگر در صلح و صفا به سر برند كه توانايي اين
كار را نيز دارند» پيوندهاي جديدي بايد برقرار شود تا از طريق آنها بتوان امكانات دسترسي
تمام افراد به آزادي ،عدالت و همبستگي را افزايش داد .اين وظيفهاي سنگين است كه پیش
روی نسلهاي كنوني و آتي قرار دارد» (گزارش کمیسیون برانت)50-51: 1364 ،؛ بايد آرزو
كرد كه كارها در هماهنگي براي حل مشكالت و چالشهاي جديد سامان گيرد.
جهاني شدن اقتصاد و روابط شمال ،جنوب
جهاني شدن اقتصاد مهمترين پديدهی سالهاي آخر قرن بيستم و اوايل قرن بيستويكم است كه
اقتصاد ملي اكثر كشورها ب ه ويژه كشورهاي جنوب را به مبارزه طلبيده است .در قرن بيستويكم

و عصر ارتباطات هيچ كشوري نميتواند ،صرف ًا به اقتصاد ملي خود تكيه كند و دورتادور
كشورش را محصور نمايد .چرا كه واحدهاي سياسي در اقتصاد جهاني در عصر ارتباطات مانند
تار عنكبوت طوري به هم تنيدهاند كه در صورت گريز با مخاطرات جدي مواجه خواهند شد.
پل كوك و كالين كرك پاتريك اين موضوع را به خوبي در تعريف جهاني شدن عنوان ميكنند:
«جهاني شدن ،عبارت است از گسترش روابط و پيوندهاي گوناگون مابين دولتها و جوامعي
كه نظام نوين را شكل ميبخشند؛ فرايندهايي براساس آن ،رويدادها ،تصميمگيريها و فعاليتها
در يك بخش از جهان ميتواند عواقب مهمي براي افراد و جوامع ساير بخشهاي كام ً
ال مجرايي
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از جهان در برداشته باشد»(. )Salvator, vall II 1996
بنابراين در فرايند اجتنابناپذير جهاني شدن ،كشورهاي جنوب و كمتر توسعه يافته،
به جاي گريز از اين پديدهی مهم و بينظير جهاني ،بستر مناسب را در ادغام شدن به اقتصاد
جهاني از طريق اصالحات داخلي و نيز سياستگذاريهاي خارجيشان به دست ميآورند.
برخي از كشورهاي جنوب شرق آسيا ،تهديدات را به فرصتها تبديل كردهاند و با اعتقاد
به اصل مشاركت در توليد جهاني به جاي تقسيم جهاني به توليدكننده و مصرفكننده
صرفگذر كرده و به رقابت با اقتصاد جهاني ميپردازند و دامنهی به كارگيري از فرصتها
در بخشهاي گوناگون اقتصادي به طور چشمگيري افزايش مييابد .از اينرو در عصر
جهاني شدن اقتصاد كشورهاي جنوب  -شمال ميتوانند در سطح وسيع به صورت وابستگي
متقابل فعاليت نمايند .وابستگي متقابل مفهومي كليدي در تبيين فرايند جهاني شدن است
كه درواقع پيامدهاي پيشرفتهاي تكنولوژيكي تلقي ميشود ،به طوري كه مرزهاي جهان
بهواسطهی توسعه و پيشرفتهاي شبكههاي اطالعاتي و ارتباطي گستردهتر شده و در نتيجه
وضعيت انساني در دو عرصهی سياسي و صنعتي تغيير يافته است .يعني در عصري كه دولت
 ملتها ،قلمرو جهاني را با سازمانهاي بينالمللي،شركتها ،و جنبشهاي فراملي تقسيمكردهاند ،سياستهاي بينالمللي جايگزين سياستهاي ملي شده است.
كشورهاي شمال و جنوب
در ميان تقسيمبنديهايي كه بر دوگانگي جهان معاصر تأكيد ميكنند ،ميتوان به تقسيم جهان
به دو بخش «شمال» 1و «جنوب» 2اشاره كرد .اصطالح كشورهاي شمال و جنوب اولين بار
توسط يك جغرافيدان آلماني به نام هاوس هوفر 3در فاصلهی دو جنگ جهاني اول و دوم
1. North
2. South
3. Haus Hofer
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به كار برده شد .به اعتقاد وي كشورهاي قدرتمند و پيشرفته در قسمت شمالي و كشورهاي
جهان سوم در بخش جنوبي كرهی زمين قرار دارند .درواقع ،شمال نشاندهندهی كشورهاي
صنعتي قديم بوده و تنها به جوامع غربي اشاره ندارد و در مقابل جنوب به معناي كشورهايي
است كه رشد اقتصادي آنها عمدت ًا به دليل دوران استعمار به عقب افتاده است .به عقيدهی

هوفر چهار كشور قدرتمند از غرب به شرق عبارتند از :اياالت متحده امريكا ،آلمان ،روسيه و
ژاپن .هوفر اعتقاد داشت كه هر يك از اين كشورها به زودي اطراف و به ويژه همهی مناطق
جنوبي خود را به كشورشان ملحق خواهند كرد و دنيا تبديل خواهد شد به:
1.1اتحاديه كشورهاي آمريكا (پان آمريك) به رهبري اياالت متحده؛
2.2اتحاديه كشورهاي اروپا  -آفريقا (ارو  -آفريك) به رهبري آلمان؛
3.3بلوك كمونيست به رهبري روسيه؛
4.4بلوك شرق آسيا به رهبري ژاپن (کالنتری.)35: 1386 ،
اصطالح شمال و جنوب بعد از جنگ جهاني دوم ،نه در معناي جغرافي سياسي فوق،

بلكه عمدت ًا در معناي اقتصادي آن ،از سوي محافل سياسي و ديپلماتيك و برخي سازمانهاي
بينالمللي به كار گرفته شد .در اين دوره نيز معاني و جنبههاي جغرافيايي در اين تقسيمبندي
خود را نشان ميدهد،اما درواقع ،معيار اين تقسيمبندي ،سطح رشد اقتصادي و توسعهی صنعتي

كشورهاي جهان است .معموالً استدالل ميشود كه بيشتر كشورهاي پيشرفتهی صنعتي در
قسمتهاي شمالي كرهی زمين و اكثر كشورهاي توسعهنيافتهی جهان در نواحي جنوبيتر كره
زمين واقع شدهاند .البته واضح است كه ابداعكنندگان اين تقسيمبندي ،خود نيز بر تساهلآميز
بودن آن واقف بودهاند ،اما اگر از چند مورد استثنايي بگذريم ،اين تقسيمبندي با واقعيت منطبق
است .با وجود اين بايد توجه داشت كه اين تقسيمبندي عمدت ًا جنبهی توصيفي دارد و ابداع و

استفادهكنندگان آن كمتر به معناي تبييني (تعليلي) آن نظر داشتهاند .به عبارت ديگر به كار بردن
اين اصطالح به اين معني نيست كه كشورهاي جنوببه دليل قرار گرفتن در نواحي جنوبي
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كرهی زمين توسعهنيافته هستند .اگرچه نظرياتي نيز وجود دارد كه با تأكيد بر نقش عوامل
جغرافيايي (آب و هوا و غيره) در ميزان توسعهی كشورها ،به يك موضع تبييني در تقسيمبندي
شمال و جنوب قائلند .عالوه بر اينها يكي ديگر از علل كاربرد اصطالح كشورهاي جنوب براي
كشورهاي موسوم به جهان سوم ،بيطرفي نسبي و فقدان جنبههاي ايدئولوژيك و ارزشگذارانهی
آن است .به عبارت ديگر اين اصطالح برخالف اصطالحاتي نظير كشورهاي وابسته،كشورهاي
توسعهنيافته ،كشورهاي پيراموني و غيره متضمن بار منفي نيست ،به همين دليل ،اين اصطالح
از سوي آن دسته از سازمانها و مجامع بينالمللي كه درصدد كاهش تضادها و كشمكشهاي
بين كشورهاي پيشرفتهی صنعتي با كشورهاي توسعه نيافتهی غيرصنعتي هستند ،بيشتر به كار
ميرود .مث ً
ال سالهاست كه كميسيون مستقلي در سازمان ملل با عنوان «كميسيون شمال و
جنوب» ،بررسي مسائل و اختالفات بين اين دو دنيا و نظارت بر گفتگوهاي دوجانبه پيرامون
اين مسائل را برعهده دارد (شالیان ،پیرراژو.)193-200: 1366 ،

اصطالح كشورهاي جنوب معموالً به جاي اصطالح جهان سوم به كار ميرود و البته

به موازات اين رواج،همان معاني و مفاهيم وسيع و متنوع اقتصادي ،سياسي و اجتماعي را
كه بر اصطالح جهان سوم داللت ميكرد به خود ميگيرد .به عبارت ديگر وقتي اين اصطالح
در كشورهاي موسوم به جهان سوم به كار ميرود ،به اين معني است كه جهان از دو بخش
تشكيل شده است :يك بخش شامل كشورهاي پيشرفتهی صنعتي ،غني ،قدرتمند ،به نام شمال
و بخش ديگر شامل كشورهاي كمتوسعه ،غيرصنعتي ،غالب ًا فقير و ضعيف ،به نام جنوب كه
درواقع تضاد و رويارويي در جهان امروزي بين اين دو وجود دارد .اين عقيده حتي زماني
كه هنوز جنگ سرد در جريان بود ،از سوي برخي از صاحبنظران عنوان ميشد .آنها استدالل
ميكردند كه تضاد بين شرق و غرب كه جنبههاي سياسي و ايدئولوژيك دارد ،تضاد اصلي

ِ
اقتصادي قدرت ،در واقع به يك جهان
نيست ،زيرا اين دو بلوك به لحاظ مباني مادي ،فني و
تعلق دارند و خصومتهاي ظاهري سياسي و نظامي خود را نيز به زودي حل ميكنند ،اما
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آنچه باقي ميماند و تضاد اصلي دنياي معاصر را تشكيل ميدهد ،رويارويي شمال صنعتيِ
غنيِ قدرتمند با جنوب غيرصنعتيِ فقي ِر ضعيف است (ساعی.)14-16: 1384 ،
نظام نوين اقتصاد بينالملل

1

مذاكرات شمال  -جنوب پيرامون ساختار فعلي و ساختار مطلوب روابط اقتصادي جهان،
به دنبال مطرح شدن تقاضاهاي خاصي از جانب جهان سوم براي ايجاد اصالحاتي جهاني،
در طي دههی  1970به اوج شدت خود رسيد .اين تقاضاها خواهان ايجاد نظم نويني براي
اقتصاد بينالملل بودند و در اسناد متعددي گردآوري شدند كه بهوسيلهی كنفرانسهايي

بينالمللي  -معموالً در چارچوب سازمان ملل متحد  -مورد تصويب قرار گرفتند.

گزارش برانت از شمار كتابها و تحقيقات و اسنادي است كه با اعتقاد به ضرورت و
اجتتنابناپذيري كمك سنجيده به جوامع عقبمانده تنظيم شده تا فاصلهی دو بخش «شمالي»
و «جنوبي» از ميان برداشته شود و راه براي پيشرفت و بهروزي و كاميابي هر دو هموار گردد.

2

كميسيون ،گزارش اصلي گفتگوها و بررسيهاي خود را تحت عنوان شمال  -جنوب،
برنامهاي براي بقا در سال 1980،منتشر كرد كه جلد اول «گزارش كميسيون برانت» به دبير كل
سازمان ملل متحد تقديم شد .كميسيون ،در سال  1983نيز گزارش ديگري به عنوان بحران
عمومي شمال  -جنوب ،همكاري براي بهبود وضع جهان ،انتشار داد كه دگرگونيهاي دنيا
از پس انتشار گزارش نخست را پيگيري ميكرد 3.مجموعهی اخير نيز به عنوان جلد دوم
«گزارش كميسيون برانت» به دبير كل سازمان ملل تسليم شد .هر دو جلد گزارش كميسيون
برانت ،چون گزارشهاي منتشر شده از جانب «باشگاه رم» و ديگر نهادهاي مشابه ،از همان
)1. New International Economic Order (NIEO

 .2شمار صاحبنظران و متفكراني كه به اين نتيجه رسيدهاند ،خوشبختانه كم نيست و روز به روز رو به فزوني دارد .از جمله ميتوان
به اصحاب «باشگاه رم» و «باشگاه پاريس» اشاره كرد كه بخشي از آثار آنها به فارسي نيز ترجمه شده است؛ نگاه كنيد به ترجمههاي
فارسي گزارشهاي باشگاه رم و تكاپوي جهاني (به قلم سروان شرايبر از بنيانگذاران باشگاه پاريس).
 .3در مقدمهی جلد دوم گزارش در اين باره صحبت شده است.
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آغاز انتشار مورد استقبال محافل گوناگون جهان قرار گرفت ،و در كشورها و نهادهاي
مختلف اجتماعي و فرهنگي ،در سطوح ملي و بينالمللي ،به بحث و گفتگو دربارهی آنها
نشستند .اين گزارشها ،به ويژه از آنجا كه در بخش اعظم خود به مشكالت و تنگناهاي
كشورهاي جهان سومي ميپردازد ،راههايي براي رفع اين مشكالت و تنگناها ارائه ميدهد
(گزارش کمیسیون برانت.)11-14: 1367 ،
نگاهي نو بر روابط اقتصادي شمال  -جنوب :روابط سنتي شمال  -جنوب
در حال دگرگوني است
به رغم كند شدن نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي در اوايل دههی  ،1990بسياري
از كشورهاي در حال توسعه (به ويژه در قاره آسيا) همچنان به رشد سريع خود ادامه دادند.
استمرار اين وضع و كاهش ميزان رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي (شمال) اين پرسش
را مطرح ميكند كه دوران تفوق و سلطهی اقتصادي كشورهاي توسعهيافته چندان پايدار
نخواهد بود.
افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه (جنوب) در اقتصاد جهاني به مفهوم آن است
كه اين كشورها در حال حاضر نقش مهمتري در توسعه اقتصادي «شمال» ايفا ميكنند و با
گذشت زمان اين كشورها از توانمندي بيشتري برخوردار ميشوند.
با در نظر گرفتن اين فرض كه ميانگين رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه در
سطح  6درصد در سال ثابت بماند و نرخ رشد توليد ناخالص كشورهاي صنعتي نيز از سطح
فعلي  2/5 -درصد در سال  -فراتر نرود ،تا سال  2004ميالدي ميزان توليد ملي كشورهاي
در حال توسعه فعلي از كشورهاي صنعتي فراتر خواهد رفت.
در چارچوب تحليلهاي سنتي رابطهی بين «شمال» و «جنوب» داراي ماهيتي نامتقارن
و غيرقابل مقايسه است كه اين موضوع از وابستگي كشورهاي جنوب به كاالهاي سرمايهاي،
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تكنولوژي و بازارهاي صادراتي «شمال» ناشي ميشود .از طرف ديگر رابطهی مبادلهی
«جنوب» در قدرت خريد كشورهاي شمال و تقاضاي اين كشورها براي كاالهاي صادراتي
«جنوب» تأثير حياتي برجاي ميگذارد.
در متون اقتصادي اخير ،نظراتي متناقض با برداشتهاي قبلي  -دربارهی روابط شمال
و جنوب يا تأثير متقابل اقتصاد اين دو در يكديگر ،ارائه ميشود .بدين طريق كه اكثر
كارشناسان بر اين باورند كه «جنوب» نقش فعالتر و مؤثرتري در پايدار شدن رشد اقتصادي
دنيا ايفا ميكند و خطمشيهايي كه كشورهاي «جنوب» اتخاذ ميكنند ،تأثير بيشتر و مهمتري
در توليد كشورهاي «شمال» بر جاي ميگذارد.

براساس بررسيهايي كه اخيرا ً توسط گروهي از كارشناسان «صندوق بينالمللي پول»

انجام گرفته است ،رشد پايدار كشورهاي «جنوب» در ظرف چهار پنج سال گذشته بيانگر
آن است كه روابط سنتي «شمال  -جنوب» به طور ساختاري دستخوش تحول شده است.
در  20سال گذشته ،اغلب ،نرخ رشد اقتصادي در «شمال» و «جنوب» بالنسبه با يكديگر
هماهنگي داشت ،اما به طور كلي «شمال» در موقعيت برتري قرار داشت؛ در سالهاي پاياني
دههی  1980و اوايل دههی  1990كشورهاي جنوب توانستند نرخ رشد باالي خود را حفظ
كنند در حالي كه كشورهاي «شمال» در اين مدت از رشد اقتصادي ضعيفي برخوردار شدند.
باال بودن نرخ رشد اقتصادي در «جنوب» در سالهاي اخير به نحو اساسي به كشورهاي
«شمال» كمك كرده است كه ميزان كاهش رشد خود را محدود كرده و دوران رونق را در
فاصلهی كوتاهتري از سر گيرند .در سالهاي اخير مهمترين تحولي كه در وضع اقتصادي
شمال» و «جنوب» مشاهده ميشود واگرايي 1نرخ رشد اين دو منطقه است .بدين ترتيب
برخالف دهههاي گذشته هماهنگي يا تقارني بين رشد اقتصادي «شمال» و «جنوب» وجود
ندارد.
1. Divergence
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كشورهاي شمال در فاصلهی كوتاهي دوباره به حالت «ركود» برميگردند در حالي
كه اين پديده ،جهان شمول نيست و جنبهی عام ندارد .از طرف ديگر باالترين نرخ رشد
اقتصادي تنها در بين تعداد معدودي از كشورهاي قاره آسيا (به ويژه آسياي جنوب شرقي)
ديده ميشود .روابط اقتصادي شمال و بقيهی كشورهاي «جنوب» (يعني هنگامي كه آسياي
جنوب شرقي را مستثنا كنيم) دستخوش تحول چندان محسوسي نشده است.
شايد جالبترين پيوستگيهاي شمال و جنوب در بخش توسعه ،مربوط به افزايش
قابل مالحظهی انتقال سرمايه از شمال به جنوب در سالهاي اخير باشد .اين افزايش بيانگر
رشد شديد تجارت و اقدامات موفقيتآميزي است كه در زمينههاي زير در تعدادي از
كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته است:
•تثبيت اقتصادي.
•آزادسازي بازارهاي مالي داخلي.
•برطرف كردن يا كاهش محدوديتهاي مربوط به استفاده از سرمايههاي خارجي.
•متنوع شدن بخشهايي كه سرمايهگذاران كشورهاي صنعتي ميتوانند در آنها
سرمايهگذاري كنند (به ويژه در زمانهايي كه نرخ رشد يا نرخ بهره در كشورهاي
صنعتي در سطح پاييني قرار دارد).
•برخالف دورههاي اوليه ،بخش عمدهاي از سرمايههاي انتقال يافته به جهان
سوم را سرمايههاي متعلق به بخش خصوصي  -بهويژه سرمايهگذاري مستقيم يا
سرمايهگذاري در خريد سهام و اوراق قرضه -تشكيل ميدهد.
در برخي از موارد باال( ،وجود نرخهاي بهرهی كوتاه مدت در بسياري از كشورهاي
در حال توسعه ،به جلب اين سرمايهها كمك كرده است .اين وضع به ويژه در كشورهاي
آسيا بيشتر صدق ميكند و سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،سرمايههاي داخلي را نيز به تحرك
واداشته است .سرمايهگذاري مستقيم خارجي بسياري از كشورهاي در حال توسعه را قادر
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ساخته است كه به تكنولوژي توليد در كشورهاي صنعتي دسترسي بيشتري داشته باشند كه
سرانجام به توسعهی سريع صادرات كشورهاي در حال توسعه كمك كرده است.
آزادتر شدن بازارهاي سرمايه ،ضعف فعاليتهاي اقتصادي در كشورهاي «شمال» و
كاهش نرخ بهره يا بازده سرمايه در اين كشورها ،سرمايهگذاران را ترغيب كرده است كه
مقادير هنگفتتري از سرمايههاي خود را به كشورهاي «جنوب» انتقال دهند.
از طرف ديگر افزايش حجم تجارت منطقهاي و متنوع شدن تركيب صادرات
كشورهاي جنوب ،اين كشورها را ترغيب كرده است كه به صادرات كاالهاي صنعتي توجه
زيادي معطوف نمايند و اتكاء به صدور مواد خام را كاهش دهند .همچنين ضرورت تقويت
بخش صنعت و استفاده از تكنولوژي جديد براي حفظ بازارهاي صاداتي يا دستيابي به
بازارهاي جديد كشورهاي «جنوب» را وادار كرده است كه موانع محدودكنندهاي را كه در
راه سرمايهگذاريهاي خارجي در اين كشورها وجود داشته است برطرف نمايند .همين
موضوع ،تزريق سرمايههاي خارجي به بخش صنعتي كشورهاي «جنوب» را در دو دههی
گذشته تشديد كرد.
تداوم رشد و توسعهی اقتصادي در «شمال» و «جنوب» سبب شد كه صدور كاال از
جنوب به شمال به طور مستمر به افزايش خود ادامه دهد و ركودهاي ادواري در كشورهاي
شمال خللي به اين روند وارد نسازد .به هر حال ،به رغم رابطهی تنگاتنگي كه بين روند
توسعه در «شمال» و «جنوب» طي سالهاي متمادي وجود داشت ،اخيرا ً شرايطي ايجاد شده

است كه رابطهی مزبور را دستخوش تضعيف كرده و از ميزان وابستگي كشورهاي جنوب به
شمال تا حدودي كاسته است و برخالف سابق ديگر رشد و شكوفايي اقتصادي كشورهاي
جنوب  -در حد سابق  -در گروي رونق يا توسعهی اقتصادي كشورهاي صنعتي نيست.
همانطور كه گفته شد انعطافپذير شدن اقتصاد تعدادي از كشورهاي در حال توسعه
– به ويژه ببرهاي آسيا  -آنان را در برابر ضربههاي خارجي يا تحوالت بينالمللي مقاوم
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به رغم كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي ،تعدادي از
ساخته است به گونهاي كه 
كشورهاي «جنوب» ،ميتوانند اقتصاد خود را همچنان در وضع مطلوب نگاه دارند و از ركود
اقتصادي كشورهاي صنعتي هراسي به دل راه ندهند (ماهنامه مناطق آزاد.)98-100: 1375 ،
نگاهي به نشست گروه 5+8
نشست ساالنهی سران گروه هشت شامل ،كشورهاي آمريكا ،انگليس ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه،
ايتاليا ،روسيه و كانادا با كشورهاي در حال توسعه موسوم به نشست  5+8از  17تا  19تيرماه
سال  1388در شهر آكوئيالي ايتاليا برگزار شد .با توجه به گسترش بحران مالي بينالمللي،
چگونگي تحقق بازشكوفايي اقتصاد جهان و حل مسائل امنيت انرژي،امنيت غذا و تحوالت
آب و هوا ،اولويت اين نشست بود .عالوه بر اين،گفتگوها و همكاريهاي طرفين براي حل
اين مسائل نيز براي ايجاد روابط مشاركتي نوين ،برابر ،همسود و با منافع متقابل بين شمال
و جنوب كمك كرد.
روابط شمال و جنوب به روابط بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه
اشاره دارد .با چندقطبي شدن دنيا و جهاني شدن اقتصاد ،ناتواني گروه هشت در مقابل مسائل
جهاني در چند سال اخير آشكارتر شده ،در حالي كه كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي
نوظهوري مانند چين ،هند و آفريقاي جنوبي توانستند در اين مدت موقعيت سياسي و
اقتصادي خود را در سطح بينالمللي ارتقاء دهند .با تشديد ادعاي جامعهی جهاني دربارهی
تقويت گفتگو بين شمال و جنوب و بازسازي روابط مشاركتي بين اين دو دسته ،گروه هشت
از سال  2003همه ساله از جوامع اقتصادي نوظهوري مانند چين و هند براي گفتگو با خود
دعوت ميكند.
نشست  5+8امسال در حالي برگزار شد كه اقتصاد كشورهاي غربي بر اثر بحران مالي
دچار ركود شده اما اقتصاد جوامع اقتصادي نوظهور مانند چين و هند همچنان فعال است.
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به عالوه،چشمگيرتر شدن مسائل جهاني مانند تغييرات آب و هوا ،امنيت انرژي ،امنيت غذا
و مسائل مربوط به توسعه در زمان بحران مالي نيز يكي ديگر از پس زمينههاي برگزاري اين
نشست بود.
تسريع بازشكوفايي اقتصاد جهان بيشك اولويت اين نشست بود .اگر دو طرف شمال
و جنوب بتوانند بر پايه اصول برابري ،همسودي و منافع مشترك مذاكراتي كارآمد انجام
دهند ،اراده و اطميناني قوي براي غلبه بر بحران مالي از اين نشست به جهان صادر ميشود،
و همچنين ،دو طرف ميتوانند هماهنگيها و همكاريهاي خود دربارهی مسائل آب و هوا،
انرژي ،غذا و توسعه را به پيش ببرند و گفتگوها و همكاريهاي طرفين براي حل اين مسائل
نيز به ايجاد يك روابط مشاركتي نوين ،برابر ،همسود و با منافع متقابل بين شمال و جنوب
كمك خواهد كرد.
چين همواره شركتكنندهی فعالي در گفتگوها و همكاريهاي شمال و جنوب و
پشتيبانيكنندهی فعالي از اين گفتگوها و همكاريها بوده است .هو جين تائو ،رئيسجمهوري
چين در  6سال گذشته  6بار در نشستهاي  5+8شركت كرده و در آنها پيشنهادها و
نظراتي را براي حل مسائل جهاني مطرح كرده و موضع چين دربارهی پيشبرد همكاريهاي
بينالمللي و توسعهی مشترك در شرايط جهاني شدن اقتصاد را تشريح كرده است .مقامات
چيني ،پيشنهاد كردند تا يك سبد ارزي با ارزهاي متنوع و ترجيح ًا «اس دي آر» صندوق

بينالمللي پول ،جايگزين دالر آمريكا شود.
تاريخ ثابت كرده است كه حل مسائل جهاني نيازمند تالش مشترك كشورهاي پيشرفته
و در حال توسعه است .در اين موقعيت دشوار ،مردم در انتظار گفتگوي برابر و صادقانهی
گروه هشت با كشورهاي در حال توسعه هستند ،چرا كه ميدانند كه اين گفتگو نه تنها
ميتواند به حل دشواريهاي كنوني كمك كند ،بلكه به ايجاد يك روابط مشاركتي نوين،
برابر ،همسود و با منافع متقابل بين شمال و جنوب كمك خواهد كرد و فرصتهايي را نيز
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براي توسعهی جهان فراهم خواهد آورد (روزنامه اطالعات.)4: 1388 ،
ساختار نظام جهاني :جهان بدون مرز يا جهان شمال  -جنوب
نظام بينالمللي معاصر مجموعهاي است از عناصري كه چندان پيوندي با يكديگر ندارند ولي
بر روي هم قرار ميگيرند و گاهي با يكديگر ممزوج ميشوند .برخي از آنها بسيار قديمياند:
دولتهاي كهنسال اروپايي ،روابط كشورهاي استعماري با مستعمرههاي قديمي؛ پارهاي ديگر
كمتر قديمياند :اثرات جنگ جهاني اول ،افول اروپا ،باال گرفتن قدرت آمريكا ،پيامدهاي
انقالب بلشويكي؛ برخي ديگر جديدند :نظام اردوگاهها ،استعمارزدايي ،جهاني شدن اقتصاد،
مسابقهی تسليحاتي ،نقش جنگ افزار اتمي؛ و پارهاي نيز درحال تشكيل هستند :تجديد
حيات و توسعهی مليتها ،ظهور قدرتهاي جديد منطقهاي ،گسترش و افزايش جنگ
افزارهاي اتمي .نكتهی مهم در اين مجموعه ،تغييرات ساختاري و ماهوي نظام بينالمللي
است (واعظ مهدوی.)41: 1375 ،
بسياري از سخنگويان جنوب معتقدند كه توسعهی تكامل جوامع جنوب تنها از طريق
عدم مداخله در روابط اقتصادي با شمال و تمركز بر اقتصاد خودكفايي جمعي و توسعهی
مستقل امكانپذير است (واعظ مهدوی.)66: 1375 ،
زمينههاي روابط نوين شمال  -جنوب
 -1گسترش تجارت جهاني
خاستگاه اوليه و مباني اصلي جهاني شدن اقتصاد ،تجارت است .تجارت ميتواند
توليدكنندگان و مصرفكنندگان را در كشورهاي شمال و جنوب كه در فاصلهاي دور از هم
قرار دارند ،به همديگر مرتبط كند و اغلب احساسي مشترك و وابستگي متقابلي ميان آنها به
وجود آورد .از زمان صنعتي شدن ،تجارت جهاني به مفهوم مبادلهی كاالها و خدمات در ميان
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ملت  -دولتها به سرعت گسترش پيدا كرده است .يكي از شاخصهاي اين موضوع نسبت
مثبت ميزان رشد تجارت به ميزان رشد توليد در سراسر صدهی نوزدهم و نيمه دوم قرن
بيستم است .گسترش عظيم تجارت جهاني در ربع آخر قرن نوزدهم شروع شد .بين سالهاي
 1800تا  1913تجارت جهاني به صورت درصدي از توليد رشد كرد و از  3درصد به 33
درصد رسيد ،رشد آن طي  1870-1913سه برابر بود .ويژگي اين تجارت شامل مبادلهی مواد
خام از جهان غيرصنعتي با محصوالت صنعتي اروپا بود ،در بيشتر سالهاي مزبور غير از هند،
اين تجارت با مهاجرنشينان مستعمراتي آمريكا ،جنوب آفريقا و استراليا صورت گرفت .در
 1914تنها  11درصد تجارت جهاني در ميان خود توليدكنندگان مواد خام انجام ميشد ،در
حاليكه تجارت در ميان كشورهاي صنعتي با شتاب رشد ميكرد (واترر.)101-102: 1379 ،

 -2سرمايهگذاري خارجي

در عصر جهاني شدن اقتصاد ،جذب سرمايهگذاري خارجي ضرورتي براي بازار
سرمايه ،پروژهی خصوصيسازي و نياز اقتصاد ملي به رشد و توسعهی اقتصادي بهشمار
ميرود .اين ضرورت ،به ويژه با ظهور نظام پيچيدهی توليد بينالمللي كه از عوامل مؤثر
در پايداري جريان سرمايهگذاري خارجي است ،پيوند تنگاتنگي را ميان بازارهاي سرمايه،
كار و خدمات ايجاد كرده و در عين حال سطح دستمزدها و بهرهوريهاي سرمايه را در
كشورهاي ميزبان به سطح كشورهاي صادركنندهی سرمايه رسانده است .به گونهاي كه ادغام
اقتصاد كشورها در نظام بينالمللي موجب شده تا سهم سرمايهگذاري خارجي در فعاليتهاي
اقتصادي جهان طي دو دههی گذشته دو برابر شود و  40درصد كل جريان سرمايهگذاري
خارجي در سطح جهان را تشكيل دهد.
سرمايهگذاري خارجي در سطح جهان از سال  2003رونق يافته است .در سال ،2006
با حجم  1305/9ميليارد دالر سرمايهگذاري ،در مقايسه با سال  ،2005رشد  38درصدي
داشته است .سهم كشورهاي جنوب از اين ميزان  379ميليارد دالر بوده است در اين ميان،
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سهم كشورهاي خاورميانه بالغ بر  60ميليارد دالر بوده است كه ،در مقايسه با سال 40 ،2005
درصد رشد نشان داده است .از شمار  14كشور خاورميانه در روند جريانات سرمايهگذاري
مستقيم خارجي در غرب آسيا طي سال  ،2006ميتوان به نقش فعال كشورهاي تركيه،
عربستان و امارات متحدهی عربي  -در رتبههاي اول تا سوم  -به ترتيب با 10/9 ،18/3 ،20
ميليارد دالر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي براي بخشهاي كليدي و مولد ،صنايع و
خدمات اشاره كرد .هر چند بيش از  50درصد از سرمايهگذاريهاي خارجي در خاورميانه،
معادل  30ميليارد دالر ،در بخشهاي هدف نفت وگاز بوده است .در اين سال ،براي جذب
 307ميليارد دالر سرمايهی خارجي در كشورهاي خاورميانه ،تعداد  2000شركت بزرگ
خارجي و  16هزار شركت وابسته به آنها فعاليت داشتهاند.
موفقيت امارات متحدهی عربي و اردن در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در
مناطق آزاد و نقش بخشهاي نفت و گاز در اين روند بسيار مؤثر بوده است.
به موجب بررسيهاي «آنكتاد» در سال  2008حجم سرمايهگذاريهاي كشورهاي
صنعتي در قلمروي يكديگر حدود یکسوم كاهش يافته است .در سال  2009به علت گسترش
دامنهی ركود اقتصادي ناشي از بحران اخير ،انتظار ميرود كه حجم سرمايهگذاريهاي مستقيم
خارجي همچنان سير نزولي طي كند .بحران اقتصادي جهان ،جريان سرمايهگذاري مستقيم
خارجي را هم تغيير داده است .سرمايهگذاري در اقتصادهاي در حال توسعه ]جنوب[ ،حدود
 17درصد افزايش يافته و سهم آنها در سال  2008از كل سرمايهگذاري خارجي در دنيا به
 43درصد رسيده است .البته آثار اين بحران اقتصادي به تدريج از اواخر  2008آشكار شد؛
به طوري كه در سال  2009جذب سرمايهگذاري خارجي در برخي از اين كشورها به شدت
سقوط كرده است.
امروزه با توجه به نقدينگيهاي مازاد سرمايههاي سرگردان فراوان در ميان كشورهاي

جهان ،عم ً
ال بازارهاي نوظهوري همانند ايران از جذابيت بسيار بااليي براي سرمايهگذاران

جهانی شدن و روابط شمال و جنوب 45 /

برخوردار است .ضمن آنكه ركود ايجاد شده در بازارهاي كشورهاي صنعتي ميتواند تمايل
بيشتري را براي سرمايهگذاري در كشور به وجود آورد .به اين منظور بايد تحرك كافي در
بخش جذب سرمايهگذاري خارجي كشور و از جمله در مناطق آزاد و ويژهی اقتصادي كشور
ايجاد كرد تا بتوان به مقولهی توسعه از منظر بينالمللي نگريست .براساس گزارش آنكتاد ،در
كشور ايران نيز روند جريانات ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،در سه سال گذشته،
بهبود يافته و از ميان  141كشور مورد بررسي ،رتبهی ايران از  135به  133ارتقا پيدا كرده
است .در حالي كه ،براساس ارزيابي آنكتاد ،ايران قابليت دارد با توجه به زمينههاي مختلف
جذب سرمايهی خارجي اعم از نفت و گاز ،بورس ،صنعت و معدن ،بانك و بيمه ،ارتباطات،
خدمات و غيره ،بيش از  100ميليارد دالر سرمايههاي خارجي را جذب كند و از نظر ظرفيت
جذب سرمايهگذاري خارجي در رديف  10كشور نخست جهان قرار گيرد .اين در حالي
است كه براساس گزارش آنكتاد از رقم سرمايهگذاري مستقيم خارجي جهان در سال ،2008
سهم ايران  0/08درصد كل رقم سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان بوده است.
فعاليت شركتهاي چندمليتي
شركتهاي چندمليتي در بازارهاي مالي نيز نقش محوري را برعهده داشته و سرمايهگذاريهاي
مستقيم خارجي آنها در كشورهاي پيشرفتهی صنعتي جهان و كشورهاي جهان سوم به تناسب
صورت گرفته است .محور اصلي اقتصاد جهاني مبتني بر محور آمريكاي شمالي ،اروپا ،ژاپن
و كشورهاي جنوب در افزودن و كنترل سهم خود در اقتصاد جهاني است.
آنچه در حضور سرمايهگذاران خارجي و ورود سرمايههاي شركتهاي چندمليتي
ميتواند به عنوان فرصتي قلمداد شده و پيامدهاي مثبتي را در بر داشته باشد .تدوين
سياستهاي كالن اقتصادي در خصوص ورود شركتهاي چندمليتي ،تدوين راهكارهايي
براي استفاده از كارشناسان خبره به منظور افزايش قدرت چانهزني كه امروزه در ارتباطهاي
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بازرگاني جهاني بسيار حايز اهميت است ،تنوع بخشي كاالهاي توليدي ،افزايش كيفيت و
كاهش قيمت محصوالت توليدي حرفهاي براي صادرات و جذب بازارهاي بينالمللي ،ايجاد
تشكلهاي خصوصي براي صادرات و تنوع در صادرات كاالهاي غيرنفتي با توجه به شناخت
بازار ،استفاده از تكنولوژي روز اطالعات ،بازنگري و هماهنگ كردن قوانين و مقررات
اقتصادي كشور براساس اصول اقتصاد روز جهان ،و مهمتر از همه تسريع در عضويت در
 WTOاست (خلیلی.)9: 1383 ،
خوشبختانه گزارش رژيم تجاري ايران كه گزارشي در مورد تمام سياستها و قوانين
تجاري ايران است ،براي آغاز مذاكرات الحاق در  26مهرماه  1388به صورت رسمي به
دبيرخانهی  WTOارسال شد (روزنامه ایران.)21: 1388 ،
براساس ناديده گرفتن مباحث سياسي در زمينهی جذب سرمايههاي خارجي با استفاده
از حضور شركتهاي چندمليتي ،به ويژه براي كشورهايي كه با سياستهاي جهاني و به

ويژه آمريكا همسويي ندارند ،ميتواند نتايج كام ً
ال نادرستي را حاصل كند .از ديدگاه توجه به
امنيت ملي ،كشوري كه در تضاد سياسي با آمريكا نباشد ،ميتواند با مهيا كردن زمينهی حضور
شركتهاي چندمليتي و به كارگيري سياستهاي مناسب در ارتباط با عملكرد آنها امنيت
اقتصادي خود و در نتيجه امنيت ملي را بهبود بخشد ،در مقابل كشوري كه در تضاد جدي
با سياستهاي آمريكا قرار دارد نبايد بر روي شركتهاي چندمليتي به عنوان يك فرصت
حساب بازكند (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.)11-12: 1382 ،
فرصتها و تهديدهاي جهاني شدن در روابط شمال  -جنوب
در روابط ميان شمال  -جنوب در فرايند جهاني شدن اقتصاد فرصتها و تهديدهاي
متقابلي وجود دارد ،به طوري كه در جريان رشد و توسعهی اقتصاد جهاني اگر كشورهاي
جنوب بتوانند اصالحات الزم را در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي خود انجام داده و
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راهبردهاي مناسبي را براي تعامل با اقتصاد بينالمللي اتخاذ كنند ،آسيبپذيري آنها كمتر
خواهد بود و حتي ميتوانند تهديدها را به فرصتهاي مناسبي تبديل كنند .در برخي از
كشورهاي جنوب ،با اتخاذ روشهاي مناسب ،وضعيت اقتصادي آنها رو به بهبودي گذارده
و منافع آنها با روند رو به رشد اقتصاد جهاني همسو شده است ،و از فرصتهاي آن
بهرهبرداري ميكنند .هرچند نميتوان شكافهاي موجود ميان كشورهاي شمال و جنوب را
ناديده انگاشت .شكاف درآمدي ميان شمال و جنوب در برخي از زمينهها افزايش يافته و به
تعداد فقرا نيز افزوده شده است.
برنامهی عمران سازمان ملل متحد ( )UNDPبر اساس گزارش توسعهی انساني در
سال  1992تخمين زد كه  20درصد جمعيت جهان در كشورهاي توسعه يافته  82/7درصد
كل درآمد جهاني را به خود اختصاص ميدهند ،درحالي كه  20درصد مردم در فقيرترين
كشورها فقط  1/4درصد كل درآمد جهان را دريافت ميكنند .در سال  1989متوسط درآمد
 20درصد كساني كه در ثروتمندترين كشورها زندگي ميكنند  60برابر بيشتر از  20درصدي
هستند كه در فقيرترين كشورها زندگي ميكردند .اين روند و نسبت در سال  30 ،1950برابر
بود كه  2برابر شده است .گزارش توسعهی انساني مربوط به سال  1996حاكي از آن است
كه در  3دههی گذشته ،تنها  15كشور از رشد بااليي برخوردار بودهاند .در حاليكه  89كشور
از نظر اقتصادي وضعيت بسيار بدتري را نسبت به  10سال قبل يا چند سال بيشتر از آن
داشتهاند .در  70كشور در حال توسعه ،سطح كنوني درآمدها پايينتر از دهههاي  1960و
 1970ميباشد (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.)16:1388 ،
اين اختالف به آن معنا نيست كه جهاني شدن اقتصاد ميتواند موجب اين واگرايي شود
و يا اينكه نميتواند روند آنرا بهبود بخشد .بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه اين نابرابريها
اغلب به خاطر سياستهاي نادرستي است كه در اين كشورها صورت گرفته است .در اينجا به
برخي از فرصتها و تهديدهاي جهاني شدن اقتصاد در روابط شمال و جنوب ميپردازيم.
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الف ـ فرصتها
 -1ادغام جنوب در اقتصاد جهاني
رشد و توسعهی تكنولوژي اطالعات و ارتباطات ،دانش فني و جهاني شدن اقتصاد ،موجب
نزديكي كشورها به همديگر شد تا دولتها از پوستهی سخت خود بيرون آيند ،به طوريكه
كشورهاي شمال و جنوب مانند تار عنكبوتي در هم تنيده شوند ،و سرنوشت و حياط
دولتها يك رابطهی مستقيم با هم پيدا كنند .گرچه جهاني شدن اقتصاد موجب در هم
نورديدن مرزها شد و حاكميت دولتها را كمرنگتر كرد اما در اين فرايند فرصتهاي
طاليي را براي كشورهاي ضعيفتر جنوب به وجود آورد تا بتوانند تهديدها را به فرصت
تبديل كنند.
از جمله فرصتهاي جديد براي كشورهاي جنوب بازارهاي وسيعتر براي كاال،
افزايش تعداد كاالهاي قابل مبادله ،افزايش جريان ورودي سرمايه خصوصي و دسترسي
مناسبتر به تكنولوژي است.

 -2رشد و توسعهی اقتصادي
ساختار اقتصادي كارآمد چه در شمال و چه در جنوب در رشد و توسعهی اقتصادي آن كشور
نقشآفرين است در فرايند جهاني شدن اقتصاد كشورها ميتوانند آن را به عنوان فرصت و

هم به عنوان تهديد به كار گيرند و اين بستگي به تصميمگيرندگان اقتصادي و سياسي آن
واحد سياسي دارد.
اين امكان براي كشورهاي جنوب فراهم ميباشد كه جهتگيري اقتصاد خود را به
سمت رشد و توسعه سوق دهند ،همانگونه بسياري از اين كشورها نظير برخي از كشورهاي
جنوب شرقي آسيا اين تجربه را پشتسر گذاشتهاند .و در سايهی تحوالت تكنولوژي
اطالعات ،ارتباطات و دانش فني تجارت بيست و چهار ساعته مقدور و معامالت مربوط
به پولها ،سهام و اوراق بهادار ،هدايت منافع و انرژي عرصهی خدمات مخابراتي ،كاالهاي
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نمادين و غيرمادي و ...براي كليهی كشورهاي جنوب اين فرصت فراهم آمده است تا شكاف
بين جنوب و شمال را بشكنند و به سوي رشد و توسعه حركت كنند.
ب ـ تهديدها
 -1افزايش شكاف بين شمال  -جنوب
بهرغم دگرگونيهاي برجسته در نظام اقتصادي سياسي سرمايهداري جهاني ،دو مشخصهی
اصلي متمايز كشورهاي جهان سوم تغيير نكرده است )1 :وابستگي پيرامون؛  )2شكاف ميان
مركز و پيرامون كه نشان ميدهد «در هر صورت اين كشورهاي مركز هستند كه به طور
مداوم كشورهاي پيرامون را تحت سلطه خود دارند» يعني «نقش اصلي و اساسي كشورهاي
پيرامون كه در حاشيهی ممالك توسعهيافته جاي دارند ،تأمين رشد و شكوفايي اقتصادي
مركز ميباشد» (کالنتری.)37 :1386 ،
 -2تقسيم نابرابر بينالمللي كار

تجارت جهاني به معناي تقسيم كار بين جوامع است .استداللهاي كالسيك دربارهی تقسيم
كار اين مقوله را فرايندي درون  -جامع ه ميانگارد كه در دو جهت اجتماعي و فني مؤثر
واقع ميشود .تقسيم اجتماعي كار گوياي تخصص مشاغل و تقسيم فني كار گوياي تخصص
وظايف در درون مشاغل است .يكي از كشفيات مناسب در علوم اجتماعي قرن بيستم اين
است كه تقسيم كار بينالمللي توسط استعمار و امپرياليسم از نوع تقسيم كار اجتماعي بوده
است .جوامع مركزي يا متروپلها به توليدات سرمايهبر با ارزش افزودهی باال ،و جوامع
پيراموني به توليدات كاربر با ارزش افزودهی پايين ميپردازند .اين تقسيم كار موجب پيدايش
رابطهاي سلطهآميز با وابستگي متقابل ميشود كه پيوسته خود را باز توليد ميكند .به اين
ترتيب ،ديدگاه متداول تا حدودي جهاني شده آن است كه ،جهان به دو بخش با مشخصههاي
گوناگون مانند توسعه يافته  -توسعه نيافته ،نوين -سنتي ،صنعتي  -در حال صنعتي شدن،
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توسعهيافته  -كمتوسعه ،جهان اول  -جهان سوم ،شمال  -جنوب ،يا صرف ًا غني  -فقير تقسيم
شده است.
سرچشمههاي اين تقسيم عبارتاند از الگوهاي تجارت و سرمايهگذاري؛ با وجود
اين ،سه تحول اخير حاصل از جهاني شدن ،تغييراتي در شفافيت اين تقسيم به وجود آورده
است :شماري از كشورهاي كم توسعه به سرعت توسعه يافتهاند و تبديل به كشورهاي
نوصنعتي شدهاند؛ گونههاي جديد شركتهاي چندمليتي به معناي پراكندگي وجوه توليد
در سراسر جهان است و بخشي از اين فرايند مستلزم انتقال برخي انواع توليدات صنعتي به
كشورهاي كمتوسعه است؛ و برخي از اين كشورها توانستهاند كارتلهايي تشكيل دهند و به
اين ترتيب دستاوردهاي حاصل از توليد مواد خام را بهبود بخشند .اين مجموعه تحوالت
نشان ميدهند كه هماكنون تقسيم كار جهاني در سطح فني و همچنين از لحاظ اجتماعي در
حال تغيير است.

 -3مهاجرت

در عصر جهاني شدن اقتصاد به طور روزافزوني بر شمار انسانهايي كه در جستجوي كار
(مناسب) كشور خود را ترك ميكنند ،افزوده ميشود و پديدهی مهاجرت ابعاد وسيعتر و
پيچيدهتري به خود ميگيرد .از اينرو برخي بر آنند تا عصر كنوني را «عصر مهاجرت» نامند.
برآوردهاي كلي نشان ميدهند كه امروزه حدود  100ميليون انسان بيرون از كشورهاي
متبوع خود زندگي ميكنند و اكثر مهاجرتها از شمال به جنوب صورت ميگيرد .شمار
فزايندهی جمعيت مهاجر در سطح جهان نشانگر نفوذپذيرتر شدن مرزهاي سياسي اقتصادهاي
ملي است كه توان و تمايل آنها به سر سختي و مقاومت در برابر فشارها و نيروهاي جهانيساز
بيش از پيش كاهش مييابد.

 -4افزايش بدهيهاي خارجي
از جمله ويژگيهاي دوران پس از جنگ سرد ،وجود عوامل و معضالت انباشته شده از روابط
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و نظام غيرعادالنهی اقتصادي سرمايهداري در دهههاي پس از جنگ جهاني دوم است ،كه به
خصوص بر دوش كشورهاي جهان سوم به شدت سنگيني ميكند.
صاحبنظران اقتصادي ،ريشهی اين بحران را در فرصتطلبي و سودجويي بانكهاي
تجاري كشورهاي صنعتي و پيشرفته در دههی  1970دنبال كردهاند .به عقيدهی آنها ،پس
از بحران نفتي سال  ،1973كه منجر به سرازير شدن دالرهاي نفتي مازاد كشورهاي عضو
«اوپك» به بانكهاي عمدهی جهاني شد ،و نياز شديد كشورهاي در حال رشد به پول و اعتبار
و ارز خارجي به دليل تورم افزاينده ،بانكهاي مذكور از فرصت استفاده كرده و وامهاي با
بهره متغير در اختيار كشورهاي نيازمند ،بهويژه در آمريكاي التين ،قرار دارند.
بر اثر ضربهاي كه در سالهاي بحراني  1979تا  1981به بازار نفت وارد شد ،زمينهی
وامدهي به كشورهاي مستأصل جهان سوم افزايش يافت.
بانك جهاني در گزارشي كه از آخرين وضعيت بدهيها در جهان در دسامبر 1991
ارائه داد ،ابعاد نگرانكنندهی ديون را روشن كرده است (.)World Debts, 1991:2
از اينرو بايد گفت :بدهي خارجي زمينهی بارز از نحوهی ارتباطات جهاني به ويژه
در عصر جهاني شدن اقتصاد است .در روند جهاني شدن اقتصاد مشكل بدهي كشورهاي
جنوب به شمال افزايش يافته و كشورهاي آفريقايي ،آمريكاي التين ،برخي از کشورهاي
آسيايي ،كشورهاي تازه استقالليافتهی شوروي سابق و اروپاي شرقي در اين فرايند روزبهروز
مقروضتر ميشوند.
سياستگذاري در حوزهی بدهيها بايد به جاي مجموعهاي از اقدامات موردي ،بيشتر
از روشي كارآمد جهت اعمال نفوذ بر سود و بهره ،استفاده جويد .مسألهی بدهي اينگونه
توصيف ميشود كه همچون يك بازي بينتيجه كه در آن مقداري پول از طلبكار به بدهكار
در گردش است و دوباره به طلبكار باز ميگردد و در اين بين با بيشتر شدن حجم كل بدهي،
فشار بر كشورهاي بدهكار جهت تنظيم سياستهاي ماليشان ،تغييري تازه براي تورمزدايي
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افزايش مييابد .ميزان بدهيهاي سرسامآور جنوب در طي دو دههی اخير از  232ميليارد دالر
در سال  1977به  865ميليارد دالر در سال  1985و نيز به يك تريليون دالر در سال 1991
رسيده است .اين بازي وام بهره در فرايند جهاني شدن اقتصاد همچنان روند صعودي داشته
و در نتيجه موجب انتقال مازاد اقتصادي از كشورهاي جنوب به شمال و تحكيم پيوندهاي
وابستگي كشورهاي جنوب به شمال قدرتمند خواهد شد.
ركود اقتصادي كشورهاي توسعهيافته از كانالهاي زير كشورهاي در حال توسعه را
تحتتأثير قرار ميدهد.
الف) كاهش تقاضا براي كاالهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه.
ب) كاهش بهاي مواد خام و منابع طبيعي و ساير اقالمي كه جزو كاالهاي مهم صادراتي
جهان سوم محسوب ميشوند و بازار اصلي فروش آنها كشورهاي توسعهيافته است.
پ) كاهش حجم سرمايهگذاري خارجي به اشكال گوناگون (اعم از مستقيم و
غيرمستقيم).
ت) محدود شدن تسهيالت اعتباري كه كشورهاي توسعه يافته به طرق مختلف در
اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار ميدهند( .هنگام ركود اقتصادي ميزان اين
تسهيالت كاهش مييابد و شرايط دريافت آنها سختتر ميشود).
ث) كاهش ميزان كمكهاي بالعوض به كشورهاي فقير يا كمتر رشد يافته.
ج) توقف نسبي روند آزادسازي تجاري در برخي از كشورهاي توسعهيافته و ايجاد موانع
غيرتعرفهاي در راه ورود كاالهاي كشورهاي در حال توسعه به روشهاي گوناگون.
چ) اعطاي انواع يارانه به كاالهاي توليدي در كشورهاي توسعهيافته  -برخالف تعهدات
ي  -تحت عنوان «بستههاي نجات» -كه امكان رقابت را براي كشورهاي در
بينالملل 
حال توسعه به شدت كاهش ميدهد يا منتفي ميسازد .براي نمونه ميتوان به اعطاي
ميلياردها دالر كمك توسط اياالت متحده به صنايع خودروسازي اين كشور اشاره كرد
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كه مغاير با موافقتنامه يارانهها و اقدامات جبراني  WTOاست.
در پايان اين مبحث يادآور ميشود كه تعدادي از كشورهاي در حال توسعه براي رفع
بحران نقدينگي يا جبران كاهش درآمدهاي ارزي خود ناگزيرند كه به صندوق بينالمللي
پول يا نهادهاي مالي مشابه مراجعه كنند و خطمشيها يا راهكارهاي پيشنهادي اين مؤسسات
را  -كه در برخي از موارد با مصالح اقتصادي و اجتماعي آنها مطابقت ندارد  -هنگام اخذ
وام بپذيرند .گسترش نابرابريهاي اقتصادي در تايلند و اندونزي پس از بحران پولي و مالي
آسيايي ( )1998از پيامدهاي اجراي تعديل ساختاري در اين كشورها پس از استقراض از
صندوق بينالمللي پول براي رفع بحران بوده است (علمی.)69-80: 1388 ،
نتيجهگيري
با بررسيهاي به عمل آمده مشخص ميشود جهاني شدن اقتصاد ،مهمترين پديده در طول
تاريخ است كه تمام جوامع را به مبارزه طلبيده است .در عصر جهاني شدن با گسترش
فناوري اطالعات و ارتباطات ب ه طور پيچيدهاي فاصلهی زماني و مكاني كشورها از ميان رفته
است و اقتصاد ملي جوامع مختلف را طوري به هم گره زده است كه دولتها نميتوانند
آن را انكار كنند .در اين رهگذر اقتصاد شمال  -جنوب در يك وضعيت وابستگي متقابل
قرار گرفت ه است .همانطوريكه رفتارگرايان بر آن تأكيد دارند در نظم جديد جهاني شدن
اقتصاد مركز خاصي براي آن در نظر گرفته نشده ،بلكه روابط نوين به شكل چند مركزيت
و به طور متكثر مديريت ميشود و شبكههاي غيررسمي از بازيگران جهاني نظير :دولتها،
شركتهاي چندمليتي ،سازمانهاي غيردولتي،گروههاي فشار بينالمللي و افراد در يك شكل
به هم پيوسته با همديگر همكاري ميكنند و گسترش فزايندهی ارتباطات به اين همكاريها
ميافزايد.
همانگونه كه در بخش فرصتها و تهديدها اشاره شد ،علت اصلي شكاف بين كشورهاي
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شمال  -جنوب ،تقسيم نابرابر بينالمللي كار ،افزايش مهاجرت ،و افزايش بدهيهاي خارجي به
دليل ناكارآمدي دولتها و رهبران اين جوامع است ،چرا كه تاكنون نتوانستهاند و يا نميخواستند
ت تبديل كنند و نيز حاضر نشدهاند از محيط بستهی
همگام با ساير كشورها تهديدها را به فرص 
خود خارج شوند و نظام اقتصادي كشور خود را براساس واقعيتهاي موجود عصر جهاني
شدن ،اصالح كرده و شرايط مناسبي را به عمل آورند .واقعيات موجود اقتصاد جهاني نشان
ميدهد ،كشورهايي كه به تدريج توانستهاند نظير كشورهاي جنوب شرق آسيا با اقتصاد جهاني
ادغام شوند به موفقيتهاي چشمگيري دست يافتهاند .رشد و توسعهی روزافزون كشورهاي در
حال توسعه نشان ميدهد ،اقتصاد ملي اين كشورها به طور فزايندهاي در اثر جهاني شدن اقتصاد
با اقتصاد جهاني پيوند خورده است و با توجه به سهم فزاينده جنوب از تجارت و توليد ،اين
باور را براي اين كشورها به وجود آورده كه در عصر جهاني شدن اقتصاد توليد جايگزين تقسيم
جهان به كشورهاي توليدكننده و مصرفكنندهی صرف شده و از انحصار كشورهاي پيشرفتهی
شمال خارج شده است .از اينرو كشورهاي جنوب ميتوانند با استفاده از اين فرصت و با به
كارگيري از تمام امكانات موجود نقش محوري در نظم نوين روابط جنوب و شمال در عصر
جهاني شدن اقتصاد ايفا كند.
آنچه مسلم است تحقق ابزارهاي جهاني شدن اقتصاد ،شامل گسترش روزافزون
تجارت بينالملل ،سرمايهگذاري خارجي و ساير جريانات سرمايه ،بينالمللي شدن توليد
به وسيلهی شركتهاي چندمليتي و متكي بر پيشرفتهاي تكنولوژيك ،جابهجايي هرچه
آزادانهتر نيروي كار در وراي مرزهاي ملي ،و نهايت ًا انتقال تكنولوژي ميتواند فرصتهاي

جديدي براي كشورهاي جنوب حاصل كند تا در عرصهی جهاني شدن خود را هماهنگ با
پيشرفتهاي امروز ببينند .ليكن به كارگيري اين ابزارها و هماهنگ كردن اقتصادهاي ملي
در فرايند جهاني شدن اقتصاد به خودي خود امكانپذير نيست ،و بايد از طريق سازمان
بينالمللي انجام شود .بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول از جملهی اين سازمانهاست
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كه تاكنون در بيش از  140كشور جهان سياستهاي موسوم به تعديل را اجرا كرده و يا در
حال اجرا دارند .اين سياستها همانند با اصول عضويت در  WTOبه شرح زير هستند:
•آزادسازي تجارت خارجي ،حذف كليهی محدوديتها و عوارض گمركي بر
صادرات و واردات.
•حذف كليهی سوبسيدهاي غيرمستقيم ،آزادسازي نرخ كاالها و خدمات.
•آزادسازي نرخ بهره.
•لغو انحصارات دولتي و خصوصي.
•آزادسازی نرخ ارز.
•جريان آزاد اطالعات.
•جداسازي دو مفهوم اقتصاد و تأميناجتماعي.
•آزادسازي جريانات سرمايهاي و تخصيص بهينهی منابع بهوسيلهی بازار.
•ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل در عرصهی سياست و اقتصاد.
بنابراين بين اصول سياست تعديل اقتصادي ارايه شده از جانب اين سازمانها و
اهداف مدنظر سازمان جهاني تجارت ( )Wtoسنخيت و هماهنگي كاملي مشاهده ميشود ،و
از آنجايي كه  Wtoيكي از مهمترين نمودهاي جهاني شدن ،حداقل در بعد اقتصادي است،
ميتوان تأثير اين سازمانها را در پيشبرد جهاني شدن در عرصهی اقتصاد به وضوح مالحظه
كرد.
بنابراين اگر اين نظريه را بپذيريم كه در سالهاي آينده ساختار نظم نوين جهاني
فرصت بهرهگيري از حربهی نظامي براي سلطهجويي را كاهش خواهد داد ،بايد اين نظريه
مكمل را نيز پذيرا باشيم كه قدرتهاي جهاني براي تأمين منافع آزمندانهی خود از حربههاي
اقتصادي و تكنولوژيك استفاده خواهند كرد .در این صورت تعارض ميان شمال و جنوب،
غني و فقير ،پيشرفته و عقبمانده افزونتر خواهد شد .مضاف ًا نظم نويني كه بخواهد صرف ًا
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ارزشها و باورها ،انتظارات و منافع گروه معدودي را تأمين كند ،نميتواند جنبهی جهانشمول
داشته باشد .اگر نظم آن است كه رهبر بالمنازعي همانند پليس مستمرا ً باالي سر دولتهاي به

اصطالح حاكم اوامر و نواهي خود را به آنان ديكته كنند و آنها نيز دم بر نياورند ،در آنصورت
جهان را بيشتر به گورستاني بايد تشبيه كرد كه در سكوت و سكون آن نوعي وحشت و
خوف حاكم خواهد بود .درچنان شرايطي ديگر كسي احساس امنيت نخواهد داشت ،مفهوم
تهديد دگرگون خواهد شد و تشخيص جهت و شدت آن مشكل خواهد بود .چالشهاي
اقتصادي جاي رقابتهاي تسليحاتي را خواهد گرفت و بحرانهاي مزمن در سطح جهان و
مناطق حساس دنيا ،جسم و روح جوامع بشري را فرسوده خواهد كرد .بحران محيطزيست
از جملهی آنهاست كه در سرلوحهی مشكالت قرن بيستويكم قرار گرفته و از هم اكنون
زنگهاي خطر را براي سالمت انسان ،كيفيت آب ،خاك و فضا به صدا درآورده است
(کاظمی.)574: 1384 ،
از اينرو حال كه كشورهاي جنوب اين فرصت را پيدا كردهاند تا از طريق WTO

بتوانند شرايط خود را با ادغام در اقتصاد جهاني تحميل كنند ،بايد بتوانند از امكانات و
ظرفيتهاي جهاني براي رشد و توسعهی خود استفاده كنند.
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