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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 

مباني و شاخصها:جهاني شدن اقتصاد

∗∗∗∗اسماعيل رمضانپور

∗∗∗∗∗∗∗∗فريدون شيرينكام

دهيچك

اجتماعي و فرهنگي را به خود اختصاص , سياسي, جهاني شدن حجم وسيعي از ادبيات اقتصادي

به طور قطع بهره مند شدن از . يوسته در حال افزايش استپ, داده و اهميت آن به لحاظ نظري و عملي

در اين مقاله تالش . فرصتها و مقابله با تهديدات جهاني شدن مستلزم شناخت مستمر و عميق آن مي باشد

و همچنين , روشهاي اندازه گيري آن, ترين جنبة جهاني شدنبر اين است كه جهاني شدن اقتصاد؛ عمده

نتايج مطالعات در اين حوزه اشاره دارد كه .  موثر بر آن با دقت بيشتري تبيين گردداثرات و عوامل , مباني

پديده جهاني شدن بواسطه الزامات فناوري و محركهاي قوي سودآوري تجارت آزاد، يك فرايند اجتناب 

ناپذيري بوده و استفاده از ظرفيتهاي بااليي كه اين پديده ايجاد مي كند و كاهش اثرات مخرب آن 

.نيازمند علم ، عقالنيت و مديريت مناسب اقتصادي است

 دكتري اقتصاد، عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن-∗

 كارشناس ارشد علوم سياسي، پژوهشگر-∗∗
∗
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 مقدمه

جهاني شدن فرايند پيچيده اي است كه يكي از مشخصه هاي دهه پاياني قرن بيستم و مهمترين 

فقدان درك و تعريفي مشترك از اين مفهوم زمينه مباحث . چالش قرن بيست و يكم تلقي مي شود

.گسترده اي را فراهم كرده است

ي شدن همچون ساير تحوالت بزرگ دنياي معاصر بسياري از عرصه هاي امنيتي، زيست جهان

. را متأثر نموده است.... محيطي، ارتباطات منطقه اي، جنبش هاي اجتماعي 

هر يك از اين مسائل نيازمند بازسازي نقش  خود در ارتباط با تحوالت جديد جهاني شدن مي 

ي را در ميان مسائل بين المللي جهت مطالعه و مباحثه پيدا نموده و جهاني شدن يك موقعيت راهبرد. باشد

به عنوان يكي از مهمترين پديده ها و فرآيندهايي كه براي دهه هاي طوالني الگوي آينده زندگي بر روي 

. زمين را ترسيم مي نمايد در نظر گرفته شده است

 (globalizing)، اما اصطالح  بيش از چهار صد سال قدمت دارد(global)گرچه واژه جهاني 

(globalization) مفهوم جهاني شدن به تدريج وارد محافل علمي .  رواج يافته است1960 از حدود سال

تعداد .  اين مفهوم از اعتبار علمي چنداني برخوردار نبود1980به گفته رابرتسون تا اواسط دهه . شده است

 يا مشتقات (globalization) كه در آن از واژه 1994ريه كتابهاي موجود در فهرست كتابخانه كنگره تافو

.  چاپ نشده است1987 عنوان بود، كه هيچكدام از اين كتابها قبل از سال 34آن استفاده شده است فقط 

 عنوان 400 به بيش از 1999 عنوان و در ماه ژوئن 200 به بيش از 1998در حاليكه اين تعداد درماه ژوئن 

1. اين آمار نشاندهنده سرعت رشد پديده جهاني شدن در انديشه عمومي مي باشد.افزايش يافته است

 جهاني شدن-1

در آثار گوناگون مربوط به جامعه شناسي، اقتصاد، . تعريف دقيقي از جهاني شدن وجود ندارد

ده داليل اين تفاوت چند وجهي بودن پدي. تعريف هاي متفاوتي از اين فرايند مشاهده مي شود... سياست

11، ص 1379 مالكوم واترز، جهاني شدن، ترجمه اسماعيل مرداني و سياوش مريدي، سازمان  مديريت صنعتي، تهران، -1
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تاكيد بر . فرايند مورد نظر هم اقتصادي، هم سياسي و هم فرهنگي مي باشد. يافرايند جهاني شدن مي باشد

مفهوم جهاني شدن درمتون علوم اجتماعي بعنوان . هر كدام از جنبه ها به مفهوم خاصي منجر مي شود

در واقع جهاني . استابزاري تحليلي براي توصيف روندهاي تغيير در زمينه هاي گوناگون ظاهر شده 

شدن يك روند مستمر و مداوم است و با استفاده از شاخص هاي كمي و كيفي در زمينه هاي سياسي، 

.مي توان آن را مورد مطالعه قرار داد... فرهنگي، ارتباطات 

تمدن را به سه دوره تقسيم مي كند » جنگ و صلح دردهكده جهاني«مارشال مك لوهان در كتاب 

 تمدن مكتوب يا كهكشان گوتنبرگ كه با اختراع ماشين چاپ -2ي يا كهكشان شفاهي  تمدن شفاه-1

.  تمدن الكترونيك ياكهكشان ماركني كه بااختراع راديو توسط ماركني شروع ميشود-3. آغاز گرديد

زيرا زمينه . پيش مي رود) تمدن شفاهي(مك لوهان اعتقاد دارد كه جهان امروز به سوي دهكده قديم 

 افراد به صورت چهره به چهره بيشتر فراهم گرديده و فرهنگ شفاهي توسط راديو و تلويزيون، ارتباط

.گسترش يافته است... ماهواره و اينترنت و

 جهاني شدن را شكل گيري شبكه اي مي داند كه در چارچوب آن (Richter)امانوئل ريشتر 

 بوده اند، برپايه وابستگي متقابل و وحدت اجتماعاتي كه پيش از اين در كره خاكي دور افتاده و منزوي

.جهاني ادغام مي شوند

چهار روند اساسي جهاني شدن به : مي نويسد» تاخير بررسي هاي جهاني«آنتوني ماكفرو در كتاب 

رقابت قدرتهاي بزرگ، نوآوريهاي تكنولوژيك، جهاني شدن توليد و مبادله، تجدد و : ترتيب عبارتند از

.2نوگرايي

جهاني شدن نه يك فرايند واحد بلكه مجموعه اي پيچيده ازفرايندهاست كه به شكل «دنز ازنظر گي

متناقض و گاه مخالف عمل مي كند جهاني شدن تغيير و جابه جايي در كنه شرايط محيط زندگي ما به 

.جهاني شدن شيوه امروزين زندگي ماست. حساب مي آيد

92، ص 1380 ، 167-168 سليمان ايران زاده، جهاني شدن و تحوالت استراتژيك درمديريت، اطالعات سياسي و اقتصادي، شماره -1
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د و معتقد است كه جهاني شدن مقوله اي متعلق به والتر كنت جهاني شدن رامتعلق به آينده ميدان

زمان حال يا گذشته نيست بلكه در سطح جهاني تحوالتي رخ خواهد داد كه مفهوم جهاني شدن را تحقق 

.مي بخشد

ديويد هلد اساسا پديده جهاني شدن را حركت به سمت نوعي دموكراسي شهري مي بيند كه 

.3جود داردهمراه آن كثرت فرهنگي و اقتصادي نيز و

فرايندي اجتماعي كه درآن قيد و بندهاي جغرافيايي «واترز در تعريف جهاني شدن آورده است 

كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است از بين مي رود و مردم به طور فزاينده از كاهش اين 

».4قيد و بندها آگاه مي شوند

 آن پديده هاي انساني رفته رفته ابعاد و هويت به تعبير ديگر جهاني شدن فرايندي است كه در

عالوه . به عنوان واحد مورد مطالعه مطرح مي شود» جهان«در علوم اجتماعي بتدريج . جهاني پيدا مي كنند

پس جهاني شدن هم درعرصه . بر اين نگرش انسان نسبت به پديده هاي اجتماعي متحول مي گردد

:به طور خالصه مي توان گفت جهاني شدن عبارت است از. 5شهواقعيت اتفاق مي افتد هم درعرصه اندي

پديده اي فراگير و چند بعدي كه در آن محدوديتهاي زماني و مكاني به حداقل رسيده و بيشترين 

.امكان دسترسي به اطالعات براي اكثريت مردم فراهم مي گردد

:و يا

 بيش و بصورتي نسبتاً آگاهانه فرايند فشردگي زمان و فضا كه به واسطه آن مردم دنيا كم و

. 6درجامعه جهاني واحد ادغام مي شوند

6، ص 1380 بهمن، 13 مجيديونسيان، گفتگوي تمدنها و جهاني شدن، روزنامه همشهري، -1

12 مالكوم واترز، پيشين، ص -2

7، ص 1380 آذر 18و پسا تجدد گرايي، گفتگو باحسين سليمي، روزنامه نوروز،  اميد جهانشاهي، جهاني شدن فرهنگ -1

20، تهران، ص 1381 احمد گل محمدي، جهاني شدن، فرهنگ، هويت، نشرني، -2
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 جهاني شدن اقتصاد-2

به عبارت ديگر، . جهاني شدن اقتصاد بارزترين و مشخص ترين نمونه جهاني شدن به شمار مي آيد

وجه مسلط و غالب . جهاني شدن در بعد اقتصادي از گستردگي، سرعت و عمق بيشتري برخوردار است

قتصاد در فرايند جهاني شدن به گونه اي است كه ابعاد سياسي و فرهنگي اين فرايند تحت تاثير بعد ا

اين مهم به عينه در مباحث نظري و تئوريك جهاني شدن در . اقتصادي آن شكل گرفته و تغيير مي يابند

.معناي امروزي آن جلوه گر مي باشد

صورت وابستگي متقابل اقتصادي فزاينده صندوق بين المللي پول جهاني شدن اقتصاد را ب

كشورهاي سرتا سر جهان بواسطه افزايش حجم و تنوع كاالها و خدمات فرا مرزي وانتقال بين المللي 

اين فرايند متكي است بر . سرمايه و همچنين بواسطه انتشار سريعتر و وسيعتر تكنولوژي تعريف مي كند

 و ارتباطات را كاهش مي دهد و همچنين متكي است بر بهبود فناوريهايي كه هزينه هاي حمل و نقل

. نوآوريهاي سازماني كه هر دو مقوله، طيف كاالها و خدمات قابل مبادله را توسعه و گسترش مي دهد

.7آزاد سازي تجارت و سرمايه گذاري ومقررات زدايي بازارهاي مالي جهاني شدن را تسريع مي نمايد

 بردارنده محموعه اي از فرايندهاست كه در سراسر جهان جهاني شدن اقتصاد از يك طرف در

نمود پيدا مي كند و از طرف ديگر مستلزم سطوح باالي تعامل يا وابستگي متقابل ميان دولتها و جوامع كه 

در اين شرايط جهاني شدن اقتصاد فرايندي رو به پيشرفت . تشكيل دهنده جامعه جهاني هستند، ميباشد

ت فرا مرزي به سرعت در حال شكل گيري و گسترش بوده و وابستگي متقابل است كه در آن تعامال

حكومتها و نهادهاي عمومي و خصوصي يك (اقتصادي ميان كنشهاي واحدهاي در حال جهاني شدن 

.درحال تعميق مي باشد) كشور

، در »الف«سطحي ترين شكل جهاني شدن اقتصاد اين است كه يك واحد اقتصادي در كشور 

رابطه ايجاد مي » ب«داف تجاري دراز مدت در شيوه توليد با واحد اقتصادي ديگر در كشور قالب اه

اما شكل عميق تر جهاني شدن اقتصاد، كه آن را از ديگر اشكال بين المللي متمايز مي سازد، اين . كند

1 - IMF,World Economic Outlook, 1997, Washington, D.C., P.45
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ل باشد، است كه يك واحد اقتصادي با تعداد زيادي از واحدهاي اقتصادي ديگر در سراسر جهان درتعام

اين تعامل شامل شبكه اي زنجيروار از ارزش افزوده، انتقال آسان و سريع سودهاي بدست آمده و هزاران 

.نوع ديگر از همكاري است

جهاني شدن اقتصاد آخرين مرحله گسترش سرمايه داري و فعاليتهايي است كه مبدأ آن به دوران ما 

رفت اين روند ناشي از توسعه تكنولوژيهاي ارتباطي و ضرورتاً سرعت و پيش. قبل صنعتي شدن باز ميگردد

حمل ونقل و عملكرد حكومتها در ايجاد، مديريت، و هدايت توانائيها و ظرفيتهاي اقتصادي است اين 

. روند دو بعد كمي و كيفي را شامل مي شود

ريها، به لحاظ كمي جهاني شدن اقتصاد در افزايش تجارت، حركت سيال سرمايه ها و سرمايه گذا

. از اين به بعد بعنوان وابستگي متقابل فراملي ياد مي شود. تبلور مي يابد.... افزايش مسافرتها و مهاجرتها و 

اين تحوالت برخالف بعد كمي كه ويژگي . اما بعد اصلي جهاني شدن اقتصاد در تحوالت كيفي است

لب تسلط متغيرهاي اقتصادي بر تعامالت قرن بيستم است در سالهاي اخير به عينه خود را نشان داده و در قا

اين . بين المللي، ظهور بازيگران جديد جهاني و توسعه سريع فن آوريهاي ارتباطي تبلور يافته است

 و آغاز (international)تحوالت سبب گرديده بسياري ازنظريه پردازان از پايان يافتن دوران بين المللي 

. 8ورند سخن به زبان آ(Global)دوران جهاني 

 عوامل موثر بر جهاني شدن اقتصاد-3

در يكپارچگي فزاينده اقتصادهاي جهان و ظهور پديده جهاني شدن و توسعه و تكامل آن عوامل 

.زير نقش اساسي و بنيادين داشته اند

110-143، ص 1382، 27 فصلنامه راهبرد، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك، شماره -1
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:الف ـ تجارت و تقسيم كار بين المللي

و بارز ترين عناصر جهاني توسعه كمي و كيفي تجارت در سطح جهاني از مهمترين، اساسي ترين 

اين عنصر كه سابقه اي به قدمت فرايند جهاني شدن اقتصاد دارد، بار اصلي . شدن اقتصاد به شمار مي آيد

به عبارت ديگر تجارت بين المللي اولين نمود و سمبل جهاني . و اوليه اين فرآيند را بر دوش مي كشد

درواقع تجارت آزاد . ط قرن نوزدهم بر مي گرددشدن اقتصاد به حساب مي آيد كه سابقه آن به اواس

مبناي اصلي اين نظريه مبتني بر آراء كالسيك . شكل مطلوب و كارآمد جهاني شدن اقتصاد است

آدام اسميت با طرح تقسيم بين المللي كار . دانشمندان ليبرال يعني آدام اسميت و ريكاردو مي باشد

آدام اسميت با طرح تئوري مزيت مطلق و ريكاردو با . يق نمودآزادي بازرگاني بين الملل را توصيه و تشو

ارائه مزيت نسبي در تجارت بين الملل نشان دادند كه چنانچه روند تحوالت تجاري ميان كشورهاي 

.9مختلف آزاد گزارده شود و دولتها در ان  مداخله نكنند همه كشورهاي طرف تجاري سود خواهند برد

 شدن اقتصاد تجارت از شكل سنتي و محدود خود خارج شده و در با اين حال در عصر جهاني

 و ظهور منطقه (WTO)قالبهاي جديد يعني مديريت تجارت جهاني از سوي سازمان تجارت جهاني 

گرايي و در پيوند با پديده هاي ديگر اقتصاد جهاني يعني سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بازارهاي مالي 

اين روند در فرايند جهاني شدن اقتصاد به اندازه اي مهم است كه . ادامه مي دهد، به روند روبه رشد خود 

برخي جهاني شدن را تغيير شكل توليد، توزيع وبازاريابي كاال ها و خدمات وهمچنين گسترش رژيمهاي 

.تجاري بين المللي به همه كشورها تعريف مي كنند

(WTO) و سازمان تجارت جهاني (GATT)ب ـ گات 

 كشور در كنفرانس هاوانا موافقتنامه اي را تصويب كردند كه به 23 تعداد 1947 اكتبر 30در 

يكي از خواسته هاي مهم مطرح شده در اين سند تأسيس . موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت مشهور است

 داشت تا  سال زمان نياز48اين مسئله به . يك سازمان جهاني براي نظم بخشيدن به تجارت بين الملل بود

206، ص 1381، 175-176 خسرو عزيزي، ايران وسازمان جهاني بازرگاني، اطالعات سياسي  اقتصادي، شماره -1
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از . اين خواسته كه در واقع تبلور ادعاي حاكميت جهان شمول انديشه ليبراليسم اقتصادي بود تحقق يابد

. سازمان تجارت جهاني آغاز به كار نمود1995سال 

1994در سال . گات با هدف حذف موانع تجاري و آزاد سازي تجارت بين الملل موجوديت يافت

 بسط كامل مقررات گات بود كه در 1986-1994دور اروگوئه .  داشتند كشور در آن عضويت124تعداد 

سازمان تجارت جهاني برخالف گات قدرت . آن كشورهاي عضو ملزم به ايفاي تعهدات خود شدند

در اين دوره مقررات آزاد سازي از تجارت كاال فراتر رفت و ساير جنبه هاي تجارت . اجرايي پيدا كرد

(GATS)در اين دوره، موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات . (  گرفتبين الملل را نيز در بر

موافقتنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي، تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه 

هاي حاكم بر سيستم حل اختالف و تفاهم نامه مكانيسم بررسي خط مشي تجاري نيز به ساير مقررات 

90 كشور بزرگ عضو سازمان تجارت جهاني هستند كه تقريبا 140درحال حاضر حدود ) شدگات اضافه

با توجه به مقررات خاص اين سازمان در برخي موارد . درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند

 درصد بر كاالهايي كه از كشورهاي غير عضو وارد كشورشان مي شود 600كشورهاي عضو مي توانند تا 

تعرفه ببندند به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين المللي و ناتواني در صدور 

.10كاال به ساير كشورهااست

ج ـ رشد و گسترش بازارهاي مالي

در واقع استقالل و كاركرد بازارهاي مالي ملي در عصر جهاني شدن به شدت تحت تاثير عوامل 

اين مساله به طور طبيعي يكي از زمينه هاي چالش حاكميت .  كاهش يافته استمالي و پولي بين المللي

حجم بازارهاي . ملي دولتها درعرصه سياستگذاري و مديريت ساختار مالي و پولي آنها به شمار مي رود

مالي در مقايسه با حجم تجارت به سرعت رشد كرده و به يك عامل مهم و نيروي پيش برنده جهاني 

حركت سرمايه به جاي تجارت كاال و خدمات، به ... "به گفته دراكر.  تبديل شده استشدن اقتصاد

106 مالكوم واترز، پيشين، ص -1
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 سرمايه جهاني با تسهيالتي كه سياست مقررات ".صورت موتور محرك اقتصاد جهاني در آمده است

زدايي و ازاد سازي كشورهاي غربي براي آن ايجاد كرده اند هم از نظر تحرك و هم از نظر حجم ساالنه 

50 ميليارد دالر ارز معامله گرديد كه اين ميزان تقريباً حدود 1200 روزانه 1995در . يش يافته استافزا

 و پيش از آزاد سازي 1970درحالي كه در اوايل دهه . برابر ارزش تجارت جهاني كاال و خدمات است

.11بود) واقعي(بازارهاي سرمايه، ارزش معامالت ارزي تنها شش برابرارزش تجارت 

ـ شركتهاي چند  مليتيد 

تحوالت اقتصاد جهاني به نحوي است كه امروزه كاالهاي صنعتي واسطه اي بخش مهمي از 

اين امر مبين آن است كه محل استقرار كارگاه هاي صنعتي مانند . تجارت بين الملل را تشكيل مي دهند

شوند تنها و به طور كامل در ها يا صنايعي كه وارد تجارت بين الملل مي امروزه كارگاه. گذشته نيست

شركت هاي چند مليتي كه به مرور نقش آنها افزايش مي . يك كشور يا يك بلوك استقرار نمي يابند

يابد مواد الزم را از كشورهاي مختلف ميگيرند و كاالهاي توليدي را نيز در كشورهاي مختلف به فروش 

 كند، در كشوري ديگر قطعات صنعتي يك شركت چند مليتي ممكن است دركشوري پژوهش. ميرسانند

بسازد، در كشور سوم آنها را مونتاژ كند، در كشور چهارم كاالهاي ساخته شده را به فروش برساند 

در چنين شرايطي مفهوم توليد ملي، . وبالخره سود حاصل را در بانك هاي كشور پنجم به سپرده بگذارد

شورها بايد سعي كنند در هر مرحله از ساخت يك كاال شركت ملي، يا صنايع ملي تغيير ماهوي يافته و ك

.12بيشترين سود و ارزش افزوده را به دست آورند

دارايي .  شركت فرا ملي وجود داشت20000 حدود 1988بر اساس برآورد دانينگ در سال 

و كل )  درصد توليد ناخالص جهان8برابر با ( هزار ميليارد 1/1خارجي اين شركتها در خارج حدود 

 درصدكل توليد ناخالص داخلي اقتصاد 25-30اين شركتها .  هزار ميليارد دالر بود4دارايي آنها بيش از 

145 اصغر جعفري، جهاني شدن اقتصاد و جايگاه ايران، سياست ها و پژوهشها اقتصادي، ص -1

ني، امير حسيني محمدي، بررسي نقش شركتهاي چند مليتي درتوسعه صادرات خودرو، اطالعات سياسي  سيد محمد رضا سيد نورا-1

212، ص 1380، 173-174اقتصادي، شماره 
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 درصد مبادالت تكنولوژي و مهارتهاي مديريتي را در 80 درصد تجارت بين المللي كاالها و 75بازار، 

 درصد 25رجي و  درصد سرمايه گذاري خا70 شركت بزرگ از اين شركتها حدود 300. اختيار داشتند

نه تنها تعداد شركتهاي چند مليتي بلكه حوزه نفوذ آنها در حال . 13سرمايه جهان را در اختيار دارند

اين شركتها مرزهاي جغرافيايي را ازميان برداشته و به جهاني شدن اقتصاد كمك موثري . گسترش است

.كرده اند

هـ ـ انقالب فناوريهاي ارتباطي

 آغاز گر Electronic media ageهمه مهمتر عصر رسانه هاي الكترونيك رايانه، ماهواره، واز 

فن آوري نوين، حركت سرمايه ميان . عصر جديدي از نقش ارتباطات در رشد مبادالت اقتصادي مي باشد

 ميليارد دالر 1000بطوريكه روزانه در معامالت ارزي بيش از . كشورها را به مراتب سريع تر كرده است

به علت سرعت زياد گردش سرمايه و كند بودن نسبي سرعت جا به جايي كاال، دنياي . شودجابه جا مي 

 درصد از اين تجارت ارزي همراه با تجارت كاال يا 5تنها حدود . سرمايه از دنياي كاال جدا شده است

ر انقالب د. خدمات بوده و بقيه آن سوداگري و در واقع استفاده از تفاوت قيمتهاي منطقه اي است

تكنولوژي اطالعات هزينه هاي ارتباطات از راه دور را كاهش داده و فاصله را در فعاليت هاي اقتصادي به 

 هزينه سه دقيقه مكالمه تلفني بين شهرهاي نيويورك و 1996 و 1930بين سالهاي . حداقل رسانيده است

شديد هزينه هاي ارتباطي و كاهش .  دالر كاهش يافت1تنها به ) 1996به قيمت سال ( دالر 300لندن از 

حمل و نقل موجب يكپارچگي هر چه بيشتر بازارها، مصرف كنندگان، توليد كنندگان و فروشندگان شده 

انواع فعاليتهاي اقتصادي شامل خريد و فروش و خدمات، معامالت پولي، كنفرانس از راه دور، . است

كمك شبكه هاي ارتباطي يعني تلفن و اينترنت آموزش از راه دور و كار كردن از راه دور را مي توان با 

.14انجام داد

115-120 مالكوم واترز، پيشين، ص -1

143 اصغر جعفري، پيشين، ص -1
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در واقع انقالب ارتباطات و اطالعات كه محصول توسعه پوياي تكنولوژي است، روند ادغام و 

تملكهاي فرامرزي را آسان ساخته و موانع و محدوديتهاي فيزيكي و جغرافيايي را از بين برده و خنثي 

تالي شدن بازارهاي مالي و سرمايه، بسياري از خدمات مورد نياز در در حال حاضر با ديجي. كرده است

.اسرع وقت با كمترين هزينه قابل انتقال مي باشد

)شاخصها( اندازه گيري جهاني شدن اقتصاد -4

براي مطالعات وتحقيقات تجربي الزم و ضروري است كه مفاهيم كليدي را اندازه گيري كرده و 

به طور اساسي بناي علم به معني خاص كلمه و . بيان كرد) شاخص(رهاي كمي بتوان آنها را بصورت متغي

پيشرفت و تكامل بعدي آن مديون و مشروط به تعريف و تصريح متغيرها و مفاهيم به صورت عملياتي 

شايد در نگاه اول بنظر رسد كه نتوان جهاني شدن را با توجه به وسعت وگستردگي زياد آن . بوده است

 آماري بيان كرد، اما در اين راستا تالشهاي تحسين برانگيزي انجام شده و روشهايي براي بصورت كمي و

.سنجش و بيان كمي جهاني شدن ارائه و بسط داده شده است

يك روش اندازه گيري جهاني شدن اقتصاد اين است كه قيمت ها و نرخ هاي بهره داخلي تا چه 

قيمت هاي داخلي تا چه اندازه متاثر ( را منعكس مي نمايند اندازه تغييرات شاخصهاي مربوطه بين المللي

اگر بازارها كامالً يكپارچه باشند، قيمت ها در همه جا يكسان ): از نوسانات قيمت هاي جهاني هستند

اندازه گيري وسعت و ميزان جذب موجودي تكنولوژي و دانش جهاني توسط يك كشور . خواهند بود

در يك . ا درعمل محاسبه يك چنين شاخصهايي سخت و دشوار استام. روش مفيد ديگري مي باشد

روش ديگر براي اندازه گيري جهاني شدن اقتصاد دو سري شاخص ارائه مي گردد، شاخصاي مستقيم 

:يكپارچه شدن كه عبارتند از

، ونسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد (GDP)نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي 

رتبه بندي هاي : و شاخصهاي غير مستقيم يكپارچه شدن در اقتصاد جهاني كه عبارتند از. ناخالص داخلي
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شاخص تفاوت  بين قيمت هاي (، تعرفه ها )شاخص دسترسي به بازارهاي بين المللي سرمايه(اعتباري 

.15 صادرات، و سهم مصنوعات در)داخلي و  خارجي

A.T.Kearney /  نيروهاي پيشبرنده ) آمريكا(شاخص جهاني شدن مجله سياست خارجي

. اي. (يكپارچگي و تعامل ايده ها، افراد و اقتصادهاي سراسر جهان را تشريح و تجزيه و تحليل مي نمايد

طح كرني يكي از بزرگترين وسريعترين شركتهاي در حال رشد مشاوره مديريت است كه در س. تي

 كشور در حال توسعه 50اين شاخص پديده جهاني شدن را در ). جهاني خدمات مشاوره اي ارائه مي كند

در چارچوب اين شاخص، عوامل موثر برجهاني . وبازارهاي مهم در حال ظهور جهاني دنبال مي نمايد

1997 سال جهاني شدن تا قبل از. شدن به دو دسته تكنولوژيكي و غير تكنولوژيكي تقسيم مي شوند

تحت تاثير عوامل غير تكنولوژيكي، ) زمان شيوع بحرانهاي مالي و تضعيف مبادالت و جريانات تجاري(

اما از . يعني همان جريانات پول، سرمايه، و كاال و خدمات بوده كه داراي يك روند شديداً فزاينده بود

نولوژيكي سه عامل زير در بخش عوامل تك.  تكنولوژي موتور محرك جهاني شدن گرديد1997سال 

: مورد توجه قرار مي گيرد

سهم جمعيت آنالين از كل جمعيت) الف

سرانه تعداد ميزبانهاي اينترنتي) ب

سرانه تعداد خدمات دهندگان داراي امنيت ) ج

تجارت كاالها و خدمات، جريانات سرمايه اي و : و در بخش عوامل غير تكنولوژيكي نيز

.16ظه قرار ميگيردارتباطات شخصي مورد مالح

 بسط وتوسعه 2002 شاخص ديگري به نام شاخص جهاني شدن A.T.kearneyبراساس شاخص 

 شامل سيزده 2002شاخص جهاني شدن . يافته است، كه البته اين رويه در سالهاي بعد نيز دنبال شده است

1 - World Bank , Global Economic Prospects , 1996, PP.20-21
1-Foreign Policy, Washing  ton, D.C., Janfab 2001: Measuring Globalization
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اين سيزده متغير . متغير است كه سطح روابط و مناسبات يك كشور را با كشورهاي ديگر پوشش مي دهد

: عبارتند از

ـ سرمايه گذاري مستقيم خارجي2ـ تجارت بين الملل1

ـ سرمايه گذاري در سهام و اوراق بهادار3

ـ پرداختيها و دريافتيهاي در آمدي4

ـ مسافرت و جهانگردي بين المللي5

ـ ترافيك تلفنهاي بين المللي6

ـ پرداختها و دريافتهاي بين المللي7

فارتخانه ها در هر كشورـ تعداد س8

ـ عضويت در سازمانهاي بين المللي9

ـ مشاركت در انجام ماموريتهاي شوراي امنيت سازمان ملل10

ـ نسبت تعداد كاربران اينترنتي به كل جمعيت11

ـ سرانه تعداد ميزبانهاي اينترنتي12

ـ سرانه تعداد خدمات دهندگان امنيتي13

 درصد توليد اقتصادي 90 درصد جمعيت جهاني و 85ه  كشور ك62، 2002شاخص جهاني شدن 

كشورهايي (بر طبق محاسبات اين شاخص چهار رتبه اول جهاني شدن . جهان را دارا هستند در بر ميگيرد

بترتيب به كشورهاي آمريكا، )  داشته اند2002كه بيشترين يكپارچگي و تعامل با اقتصاد جهاني را در سال 

17. تعلق داشته و ايران نيز در رتبه آخر قرار گرفته استكانادا، سوئيس و سنگاپور

1 - Foreign Policy, Washington, D.C. February 2002: 2002 Globalization Index
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 مباني و پيشينه تاريخي جهاني شدن-5

آيا پديده جهاني شدن اساساً مفهوم جديد و تحول تازه اي محسوب مي شود؟ آيا پديده جهاني 

شدن گسست كامل از وضعيت گذشته وتحوالت اجتماعي پيش از خود است؟ آيا پديده جهاني شدن 

مل روند مراحل گذشته است؟ تالش براي پاسخ به سواالت فوق به رويكردها و ديدگاههاي مختلفي تكا

به طور خالصه مي توان اين ديدگاههاي گوناگون درباره پيشينه جهاني شدن را به . انجاميده است

:ديدگاههاي ليبرالي، راديكال وديدگاهي كه تاكيد بر فن آوري ارتباطي دارد تقسيم نمود

جهاني شدن را جزئي ازتاريخ تجدد مي دانند و هيچ گونه گسست يا دگر گوني : گاه ليبرالديد

تعدادي از آنان همچون فوكوياما در كتاب پايان تاريخ و آخرين انسان . كيفي و بنيادي را نمي پذيرند

يشه بشري غلبه مدعي اند كه با فروپاشي اتحاد شوروي سابق، غرب و ليبراليسم بر تمامي ايدئولوژيها و اند

در . گسترش پروژه ليبراليسم درتجارت آزاد، دموكراسي، حقوق بشر ظهور و بروز مي يابد. يافته است

حقيقت جهاني شدن همان روند تكاملي مدرنيته و تجدد است، عصر دولت ـ ملت در برابر بازار و ساز 

.كارهاي آن به پايان رسيده است

ماركسيستهاي راديكال و راديكاليستهاي . م گذشته مي داندجهاني شدن را تداو: ديدگاه راديكال

ازنظر . آنها جهاني شدن را مترادف آمريكايي شدن جهان ميدانند. مذهبي در طيف اين رويكرد قرار دارند

بايد براي جلوگيري از جهاني شدن سرمايه داري در . آنان جهاني شدن آخرين مرحله امپرياليسم است

.18ردابعاد مختلف مبارزه ك

در دو دهه اخير، شديدترين فشردگي زمان ـ . ديدگاهي كه بر تكنولوژي ارتباطي تاكيد مي نمايد

فن آوريهاي ارتباطي، زمان و فضا را بسيار فشرده كرده و به آرمان دهكده . فضا صورت گرفته است

زمان و فضا  زير فشارهاي حاصل از دگرگوني و تحوالت فني و اقتصادي، . جهاني واقعيت بخشيده است

چنان به هم ريخته است كه چگونگي رويارويي با احساس فشردگي شديد دنياهاي فضايي و زماني به 

-58 ، ص 1380، 167-168، اطالعات سياسي اقتصادي، شماره “جهاني شدن و چالشهاي امنيتي جمهوري اسالمي ايران” حسين قريب، -1

57
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به بيان ديگر تجربه انسان از زمان و فضا بسيار متغير و سيال . صورت ضرورتي گريز ناپذير در آمده است

.19شده است و اين به معني جهاني شدن مي باشد

ن پيامدهاي جهاني شد-6

جهاني شدن اثرات و نتايج بسيار برجسته و بنياديني را بدنبال دارد كه در اين بخش به اختصار به 

. آنها اشاره خواهد شد

پيشرفتهاي تكنولوژيكي اطالعات و ارتباطات به تكوين : ـ روند شفاف و ويتريني شدن جهان 1

اين . جهاني كمك كرده است در سطح open information systemوظهور يك سيستم باز اطالعاتي 

دسترسي دارند ساخته ) اينترنت(سيستم باز بوسيله كليه كساني كه به تلفن، تلكس، راديو، كامپيوتر، 

در اين . اين سيستم چند مركزه است نه يك مركزه، يك طرفه هم نيست بلكه چند طرفه است. ميشود

نند تلويزيون و ماهواره تنها بخشي از سيستم باز، شبكه هاي عظيم رسانه هاي دولتي وغير دولتي ما

.بازيگران آن هستند

بارشد اقتصاد صنعتي ظهور پديده اقتصاد بي : ـ ظهور اقتصادي فراتر از اقتصاد متعارف جهاني2

در حاليكه ميزان حجم فيزيكي مواد اوليه و كاالهايي كه هم اكنون در سطح . وزن حائز اهميت است

 پيش يكسان است، اما ارزش افزوده ناشي از اين فعاليت هاي اقتصادي پنج جهان مبادله ميشود با سه دهه

برابر شده است گويي اقتصاد بي وزن كه مبتني بر اطالعات و ارتباطات الكترونيكي است، بر فراز مرزها 

خريداران و فروشندگان به دور از كنترل موثر دولتها مي توانند وارد. عمل مي كند و ادامه حيات مي دهد

.آن شوند و نيازمنديهاي خود را بر اساس سود متقابل تأمين كنند

جامعه شناسان از ظهور جامعه ريسكي سخن مي . ـ ظهور پديده ريسك كه ابعاد آن جهاني است3

جهان با ريسكهاي ناشي ازاعمال تواناييهاي علمي و . گويند كه نمي دانيم فردا چه اتفاقي خواهد افتاد

47 گل محمدي، پيشين، ص -2
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الحهاي ويرانگر اتمي، ميكروبي، شيميايي، بيماريهاي ناشي از توليدات انبوه س. تكنولوژي روبروست

همگي از نمو نه هاي مدرن و ... تخريب محيط طبيعي و زيست بشر) مانند جنون گاوي(صنايع غذايي 

دولتها با پديده هاي خطر خيزي روبرو هستند كه كنترل آن در دسترس آنها نبوده ولي با . جهاني هستند

. آن درگيرندعواقب

ـ روند رقابت ايدئولوژيك در سطح جهاني، كه با فرو پاشي بلوك شرق به پايان نرسيده است 4

بعنوان مثال، رقابت ايدئولوژي اسالم سياسي با دموكراسي ليبرال در سطح جهاني و با جنبه هاي ضد (

به روند جهاني شدن رقابتهاي فرا ملي ايدئولوژيك و جنبشهاي اجتماعي همگي ) اخالق جامعه مدرن

.20امور كمك مي كنند

:ـ كاهش قدرت دولتها5

نظم قديم سياسي در خصوص دولت درحال از بين رفتن است و روند تجديد ساختار، اقتدارهاي 

دولت جديد هم پاسخي به تغييرات اجتماعي پسا مدرن و هم . سياسي متفاوتي را به وجود خواهد آورد

نه تنها بازيگران، ساختارها و نيروها بيشتر به هم . جهاني شدن استعكس العملي به روندهاي خارجي 

متصل شده اند بلكه در تمامي سطوح از يك بخش به بخش هاي ديگر تداخل و هم پوشاني ايجاد شده 

.21است

همچنين جهاني شدن موجب عقب نشيني دولت از جايگاه مسلط خود در مسائل اقتصادي و 

.ان اجراي اقتصاد كينزي را منتفي ساخته استاجتماعي مي شود بطوريكه امك

پرداخت مستمري هاي . جهاني شدن سبب كاهش اقتدار دولت در زمينه تامين رفاه جامعه مي شود

سن . اجتماعي از محل ماليات هاي عمومي كه به درآمد دولت لطمه مي زند روز به روز كاهش مي يابد

.  در كشورهاي ايتاليا، فرانسه و آلمان افزايش يافته استالزم براي دريافت اين گونه مستمري هاي دولتي

حتي دولت قادر به حمايت از كساني مانند كشاورزان، ماهي گيران، معدن چيان يا توليد كنندگان فوالد، 

7، ص 1380 دي 11 حميد رضا جالئي پور، جهاني شدن و آرمان جنبش دوم خرداد، روزنامه نوروز، -1

439، ص 2، شماره 1380 محمد توحيد فام، جهاني شدن، نظريه دولت حداقل، فصلنامه سياست خارجي، -1
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اجماع جهاني بر مردود انگاشتن نظام . هم به دليل ضعف مالي و هم به دليل رقابت خارجي نخواهد بود

تجربه ملي در برخي كشورها حاكي از آن است كه . و تĤييد اقتصاد ازاد استوار استحمايتي در اقتصاد 

چنين حمايتهايي اغلب به سود بخش ناكار آمد وناتوان از رقابت تمام مي شود و نتيجه مفيدي در پي 

در مورد نرخ تورم، دولت ها به ظاهر با كنترل حجم پول در گردش و تنظيم ارزش آن از طريق . ندارد

. غيير در نرخ بهره عمل مي كنند اما در اين زمينه نيز فن آوري، اقدامات آن ها را بي اثر خواهد كردت

استفاده از كارتهاي اعتباري در امريكا و انگليس به سرعت افزايش مي يابد و قدرت خريدي ايجاد مي 

راه اينترنت حتي به مراتب داد و ستد پولي و خريد الكترونيكي از . كند كه دولت قدرت مهار آن را ندارد

.22راحت تر و بهتر از نظارت هاي دولتي هستند و توانايي تخريبي بيشتري نيز دارند

 ديدگاههاي انتقادي نسبت به جهاني شدن-7

با توجه به گسترة مفهوم جهاني شدن و تعدد ابعاد آن، انتقادات و مخالفتهاي با آن نيز بسيار متنوع 

: از آنها بشرح زير مي باشدو زياد بوده كه پاره اي

در عرصه بين الملل ما شاهد بسط و گسترش روند ديگري تحت عنوان منطقه گرايي هستيم كه 

منطقه گرايي خصوصاً در . مخالف جريان جهاني شدن است و لذا به چالشهاي آن فزوني مي بخشد

اي كاركردي متضاد با پديدة موقعيتهايي كه كشورهاي عضو داراي قابليتهاي اقتصادي مطلوبي هستند دار

منطقه گرايي راهبردي ميانه در . اتحاديه اروپا، و اتحاد نفتا نمونه هايي از آن مي باشد. جهاني شدن است

. حد فاصل ناسيوناليسم اقتصادي، از يك سو، و تجارت آزاد و جهاني شدن از سوي ديگر است

ژه اقتصادي و كاهش تعرفه ها و حقوق كشورهاي عضو منطقه اقتصادي نسبت به يكديگر تسهيالت وي

شايان . را مقرر ميدارند اما در رابطه با كشورهاي غير عضو سختگيري كمي و كيفي مي كنند... گمرگي و

، 1379، 2ر و تحول اقتصاد  جهاني، فصلنامه سياست خارجي، سال جهاردهم، شماره  سوزان استرنج، جهاني شدن، فرسايش اقتدار كشو-1

412ويژه جهاني شدن اقتصاد، ص 
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ذكر است كه در خصوص تضاد منطقه گرايي و جهاني شدن بين دانشمندان اجماع كلي وجود ندارد و 

.گرايي و همسويي آنها اعتقاد دارندعده اي به تضاد بين اين دو وعده اي ديگر به هم

تهديدات زيست محيطي كل كرة زمين را به خطر انداخته است سه تهديدعمده  نسبت به محيط 

.، آلودگي و تهي شدن منابع معدني)زباله(توليد مواد زايد : زيست عبارتنداز

سطح ايمني و حجم استفاده ازكودهاي شيميايي يا حشره كش ها  ويراني واقعي زمين و افزايش 

به گفته بك در زير ريسك هاي نوگرايي، دير يا زود صيد و صياد . مقاومت حشرات را در پي داشته است

دست اندازي به منابع زيست محيطي مي تواند قابليت سود آوري زمين . به يك سرنوشت دچار مي شوند

ا و حتي حكومت ها را از بين هاي كشاوزي، جنگل ها يا منابع ماهيگيري را نابود كند ومشروعيت شركته

.23ببرد

آلودگي فرا مرزي نظير باران اسيدي، نشرگاز گلخانه اي كه نمي توان به وسيله يك دولت جلوي 

.آن را گرفت بيانگر شرايط جديد جهاني است

در واقع . شكاكان يكپارچگي جهاني معتقدند همه صحبتها راجع به يكپارچگي جهاني اشتباه است

اينان مدافع كاهش سيستم . ت گراي طرفدار اقتصاد مبتني بر بازار محرك آن مي باشندنويسندگان راس

رفاهي و حمايتي كارگران بوده و رقابت در يك بازار يكپارچه جهاني و جدايي از اقتصاد ملي را پيشنهاد 

24.مدافعان اين نظريه بيشتر چپ سنتي اند. مي كنند

 مخالفند آنها مدعي اند كه اقتصاد نه جهاني بلكه بين پل هرست و تامپسون با جهاني شدن اقتصاد

 ملت ها هم از نظر اقتصاد داخلي شان و هم از نظر توافقات مربوط به -المللي است چرا كه هنوز دولت

25.مديريت روابط اقتصادي در فراسوي مرزهاي ملي، قدرتمندترين بازيگران اقتصادي هستند

50-66، ص 1380 ، 167-168 اسماعيل مرداني گيوي، جهاني شدن نظريه ها  رويكردها، اطالعات سياسي ـ اقتصادي، شماره -1

.77-78، ص 1377ن ثالثي، مركز، تهران،  آنتوني گيدنز، پيامدهاي مدرنيت، ترجمه محس-2

.74، ص1380 كيت نَش، جامعه شناسي معاصر، ترجمه محمد تقي دلفروز، كوير، -3
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از نظر آنان شركت هاي فراملي . سانه اي بيش نمي دانندبرخي پژوهشگران، جهاني شدن را اف

اقتصاد . مالكان و سهامداران اصلي چنين شركتهايي تبعه كشوري معين هستند. وجود خارجي ندارند

جهاني حقيقتاً مبتني بر محور آمريكاي شمالي، اروپا و ژاپن مي باشد، هنوز بيشتر سرمايه گذاري مستقيم 

26.ته صنعتي محدود مي شودخارجي به كشورهاي پيشرف

غفلت از مبارزه طبقاتي، تاثير سوء بر بازار كار و اشتغال، افزايش فقر و نابرابري و كاهش قابل 

. توجه سطح حمايت دولت از داليل عمده مخالفت با آن مي باشد

 كه و از اين قبيل انتقادات و تجزيه و تحليل در ادبيات جهاني شدن بسيار فراوان بچشم مي خورد

. برخي از آنها سست و بي پايه بوده ولي پاره اي از آنها قابل تأمل مي باشد

نتيجه گيري

مبادله و تجارت و افزايش (در هر حال به نظر مي رسد جهاني شدن كه ريشه و بنيان آن به اقتصاد 

رعت و پرشتاب بر مي گردد به يمن پيشرفتهاي خارق العاده تكنولوژيك و ارتباطات با س) رفاه و كارآيي

تحوالت مستمر و عميق در فنون ارتباطي و شكل گيري يك نظام . در حال توسعه و گسترش است

ارتباطي جديد مبتني بر زبان همگاني ديجيتالي، بنياد مادي جامعه را چنان دگرگون كرده كه هيچ گونه 

. انزواگزيني و حاشيه نشيني را بر نمي تابد

از ديدگاه آنان گرچه .  غالب جهاني شدن را اقتصادي مي دانندبسياري از نظريه پردازان وجه

جهاني شدن بسيار فراگير است و بر همه حوزه هاي زندگي اجتماعي تاثير مي گذارد اما برجسته ترين 

مصداق هاي اين فرايند به حوزه اقتصاد اختصاص دارد چنانچه جهاني شدن را يك پديده اقتصادي در 

ن يك انتقال از جهاني با قتصادهاي ملي و مجزا به سمت اقتصادي جهاني يعني نظر بگيريم آن به عنوا

جايي كه توليد بين المللي شده و سرمايه هاي ملي به طور سريع و آزاد در ميان كشورها جريان دارد، 

.76 گل محمدي، پيشين، ص-1
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در چنين فضايي قدرت تأثير و نفوذ فراملي نهادهاي مالي و اقتصادي بين المللي روز به . تلقي مي گردد

. روز در حال گسترش است

اين پديده و فرايند متكثر، متحول و در حال توسعه و گسترش كه حجم زيادي از ادبيات اقتصادي، 

اجتماعي، سياسي و فرهنگي را به خودش اختصاص داده، الزامات و تغييرات و تحوالت اساسي و مهمي 

. را مي طلبدرا بدنبال دارد كه مواجهه با آنها، عقالنيت و مديريت بااليي 
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