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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.

Keywords: Global Economy, International Economy, Global Capital, Global
Value Chain, Global Financial System.

JEL Classification: F50, F01, F02, F59.

 Corresponding Author: hoseinsalimi@yahoo.com
How to Cite: Salimi, H. (2021). Transition From an International Economy to a
Global Economy. Journal of Economic Research, 82 (21), 163 -195.

Original Research
Accepted: 13/Jul/2021

Professor, International Relations,
Tabataba'i University, Tehran, Iran

Received: 20/Oct/2020

Hossein Salimi 

ISSN: 1735-210x

Transition from an International Economy to a Global
Economy

eISSN: 6453-2476

-- Journal of Economic Research-----Volume 21, Issue 82, Fall 2021, 163-195
joer.atu.ac.ir
DOI: http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56239.911

دوره  ،21شماره  ،82پاييز 195-163 ،1400
joer.atu.ac.ir
DOI: http://dx.doi.org/10.22054/joer.2021.56239.911

مقاله پژوهشی

 --پژوهشنامه اقتصادي ---------

گذار از اقتصاد بینالملل به اقتصاد جهانی
حسين سليمی



استاد ،گروه روابط بین الملل ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکيده

 نويسنده مسئولhoseinsalimi@yahoo.com :

تاریخ دریافت1399/07/29 :

طبقهبندي .F50, F01, F02, F59 :JEL

eISSN: 6453-2476 ISSN:1735-210x

کليدواژهها :اقتصاد جهاني ،اقتصاد بین الملل ،سرمایه جهاني ،زنجیره ارزش جهاني ،نظام مالي
جهاني.

تاریخ پذیرش1400/04/22 :

در اين مقاله کوشش خواهد شد که شكلگيری يک ميدان جديد و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه
قرار گيرد .اين ميدان جديد ،اقتصاد جهاني نام دارد که پديدهای فراتر از اقتصاد بينالملل است و ماهيت آن
و پديدههای بنيادين تاثيرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بينالملل هستند .در اين فضای تازه ،پديدههای مانند
سرمايه جهاني و زنجيره ارزش جهاني شكل گرفتهاند که بدون در نظر گرفتن آنها نميتوان تحليل درستي
از ساخت اقتصادی چه در داخل کشورها و چه در محيط جهاني به دست آورد .شيوه سياستگذاری نيز در
اين محيط نوين متفاوت خواهد بود .در اين مقاله کوشش ميکنيم تا نشان دهيم شكلگيری پديدارهای تازه
جهاني موجب شكلگيری فضای اقتصاد جهاني شده است و اين فضای نوين جايگاه کشورهای مختلف را
بر حسب نوع رفتار و جايگاه آنها در ساخت نوين جهاني تايير داده است .در قسمت اول مقاله تالش خواهيم
کرد نشان دهيم با وجود اختالفنظرهای فراوان در حوزه نظريهها ،اين نظريهها در مورد شكلگيری اقتصاد
جهاني و وارد شدن جهان به اين مرحله جديد اتفاق نظر دارند .سپس با استفاده از منابعي مانند گزارشهای
ساالنه سازمان تجارت جهاني ،انكتاد و صندوق بينالمللي پول اطالعاتي را ارائه ميکنيم که نشان دهد در
فضای کنش واقعي و فراسوی نظريهها اين تحول به راستي اتفاق افتاده و دنيا از اين منظر وارد فضای نو شده
است.
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 .1مقدمه
زماني نه چندان دور اقتصاد تنها به عنوان يک پديده ملي شناخته ميشد که ماهيت و عوارض
آن فقط در درون مرزهای ملي قابل سنجش و اندازهگيری و سياستگذاری بود .مرزهای ملي
تعيينکننده حدود اقتصاد بودند و پديدههای اقتصادی از سرمايه و پول گرفته تا صنعت و بازار
فقط در درون مرزهای ملي تعيين تكليف ميشدند .به تبع آن اقتصاد سياسي و رابطه ميان بازار
و ساختار قدرت نيز تنها در درون مرزهای ملي معني ميگرفت .بر اين اساس زماني که
اقتصادهای ملي در فراسوی مرزهای خويش به کنش و واکنش ميپرداختند و رهاوردی را از
درون مرزها به ديگر اقتصادهای ملي ارائه و در ازای آن کاال و خدماتي از ديگر اقتصادها
دريافت ميکردند ،اقتصاد بينالملل شكل ميگرفت و دولتملتها کنش متقابلي را در حوزه
اقتصادی سازمان ميدانند که الگوی رفتاری آنها سازنده قواعد اقتصاد بينالملل بود.
از نخستين دهههای قرن بيست و يكم ميالدی به تدريج سخن از پديدهای متفاوت با نام
اقتصاد جهاني به ميان آمد؛ اقتصادی که نه فقط از کنش متقابل اقتصادهای ملي ،بلكه از
پديدههای اقتصادی که ماهيت و هويت جهاني دارند ،تشكيل ميشود .اقتصاد جهاني يک
محيط اقتصادی به وسعت جهان است .هر چند که اقتصادهای ملي پا بر جا ماندهاند و نقش
اساسي خود را در عرصه جهاني ايفا ميکنند ،اما اقتصاد جهاني به ميداني تازه برای کنش
اقتصادی بدل شده است .اين ميداني است که در آن عوامل اساسي اقتصادی از سرمايه و
صنعت گرفته تا بازار و تجارت در عرصه جهاني پديدار شده از مرزهای جارافيايي آزاد شده
و بنيادی متفاوت با اقتصاد بينالملل يافته است .از اين رو ،نه فقط برای عالمان اقتصاد و
اقتصاد سياسي ،بلكه برای دانشمندان روابط بينالملل اين پرسش اساسي به وجود آمده است
که آيا جهان از اقتصاد بينالملل عبور کرده و به عصر اقتصاد جهاني وارد شده است؟ در اين
صورت چه عواملي موجب اين تحول سرنوشتساز شده است؟
آنچه مطالعات مقدماتي ما نشان ميدهد فرضيه مقدماتي اين مقاله است که اقتصاد بين
الملل در اقتصاد جهاني مستحيل شده و شكلگيری ساختار فرامرزی پديدههای اقتصادی
عامل اصلي اين تحول بوده است .به عبارت ديگر ،شكلگيری هويت فرامرزی سرمايه ،توليد
و بازار جوامع گوناگون را وارد عصر اقتصاد جهاني کرده است .برای نشان دادن صحت اين
فرضيه از ترکيبي از تحليل کيفي و نظری نظريهپردازان و بررسي دادههای کمي موجود برای
تبيين رابطه ميان متايرهای اصلي در حوزه اقتصاد جهاني بهره خواهيم برد و با کمک اين
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روش نشان خواهيم داد که شكلگيری هويت فرامرزی سرمايه ،توليد و بازار موجب پيدای
عصر اقتصاد جهاني شده است که ميتواند موجب شود که اقتصاد سياسي متفاوتي نيز در
عرصه جهاني ظهور يابد.

 .2پيشينه پژوهش و ادبيات موضوع
 .1-2جهاني شدن اقتصاد از منظر رويکردهاي متعارض
درباره جهاني شدن اقتصاد رويكردهای متفاوت و متعارضي در حوزههای مثل اقتصاد ،جامعه
شناسي و روابط بينالملل مطرح و به شكل مناظره در جريان است .تقسيمبندی اين رويكردها
و نظريهها براساس پارادايم اتخاذ شده و منظر تحليلي نويسندگان شكل نظری و تفسيری
متقاوتي دارد .از رويكردهای کالسيک تا راديكال ،از رويكردهای کارکردگرايانه،
ساختارگرا ،اومانيستي و حكمراني جهاني تا نظريههای فلسفي و تجربي در حوزه اقتصاد و
سياست بينالملل .در اين اينجا بنا به ماهيت و هدف مقاله ،آن دسته از تقسيمبندی که مبنا را بر
تحليل غای و تاريخي جهاني شدن اقتصاد قرار دادهاند به عنوان مالک طرح تعارض رويكردها
قرار ميدهيم .اين تقسيمبندی شامل سه دسته جهانباوران افراطي يا ابرجهانباوران،1
شکگرايان و دگرگونباوران ميشود .اين سه دسته بنا به منبع فكری و فلسفيشان در طيف
نظری مختلف از واقعگرای کالسيک تا جهان وطنگرای ليبرال قابل تقسيمبندی هستند.
جهانباوران افراطي معتقدند ما يک عصر درهم تنيدگي جهانگستر بيسابقه را که پيش
از اين تجربه نكردهايم ،تجربه ميکنيم .طيف مثبتگرای اين جريان ،جهاني شدن اقتصاد را
نمايانگر ترويج باورها و گزارههای اصلي اقتصاد نئوليبرالي ميداند و از «توسعه از طريق
نيروهای بازار» حمايت ميکند .طيف منفيگرای اين جريان درهم تنيدگي اقتصادی را به
سمت تعالي نميبيند و معتقد به روند نزولي ارزشهای اين حوزه است.
شکگرايان ،قدرت دولت و مطالبه نيروهای بازار را بر ساير نتايج و پيامدهای جهاني
شدن اقتصاد اولويت ميدهند .دگرگونباوران فارغ از توجه به سمت و سوی پويای ناشي از
جهاني شدن اقتصاد (برای برخي جريانهای نظری غايتگرا که آبشخور فكریشان ليبراليسم
آرمانگرای کانتي است ،اينكه نهايت جهاني شدن اقتصاد به کدام سمت و سو باشد ،مهم
است) معتقدند روابط و تقسيمبندیهای جديدی در مناسبات اقتصادی هم در داخل دولتها
1. Hyperglobalists
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و هم ميان آنها در حال ظهور است ،اما درباره منفي بودن يا مثبت بودن آن نظر صريح و
مشخصي ندارند ( .)Smith, et al., 2011همانطور که گفته شد ،اين سه رويكرد با اتكا
به گزارههای اصلي و معيارهای ارزيابي متفاوت خود ،سمت و سوی جهاني شدن اقتصاد را
به گونهای متفاوت تحليل و بررسي کردهاند.

 .2-2اثرات جهاني شدن بر شاخصهاي اقتصادي
مطالعات زيادی حول تاثير جهاني شدن بر اقتصاد ملي و منطقه ای انجام شده است که بسياری
از آنها بر داشتن ارتباط مستقيم و معنيدار بر شاخصهای اقتصادی داللت دارند .دوبانت
و همكاران )2021( 1با مطالعه محيط اقتصادی کالن در دوره زماني بهار  1990تا بهار 2020
دريافتهاند که اقتصادهای که جهاني شدهاند نسبت به انواع شوکهای اقتصادی آسيبب
پذيرترند و سرعت بازسازی آنها پس از وقوع شوک پايينتر از ساير اقتصادها است.
براساس نتايج همين مطالعه ،جهاني شدن شديد بهدليل تعديالت اقتصادی ناشي از شوک
های بيروني ،موجب افزايش نااطميناني اقتصادی ميشود که خود آن بر بخش حقيقي اقتصاد
تاثير ميگذارد .شوکهای بين المللي (حتي در حد شوک های متوسط) ميتواند منجر به
کاهش شديد توليد و سطح قيمتها شود .همچنين ميتواند نرخهای بهره کوتاه مدت را
برای جبران اثرات اقتصادی ايجاد شده ،کاهش دهد (.)De Bandt, et al., 2021
نظری رباطي و همكاران )2021( 2با بررسي ابعاد جهاني شدن و تاثير آن بر فقر در ايران
به اين نتيجه رسيدهاند که ابعاد اقتصادی جهاني شدن  ،بدليل تاثير مثبتي که بر افزايش
صادرات کشور و در نتيجه کاهش بيكاری داشته ،موجب کاهش فقر شده است ( Nazari

.)Robati, et al., 2021
اتيناسي و باالتي )2021( 3با بررسي سه مجموعه موثر بر هم حرکتي بينالمللي تورم و
مسير نزولي آن در دهه گذشته ،شامل وجود شوکهای مشترک از قبيل تاييرات قيمت
کاالها ،گرايش برخي از کشورهای دارای اقتصادهای پيشرفته به رژيم سياست پولي مبتني
بر هدفگذاری تورم و تاييرات ساختاری اقتصادی موثر بر مكانيزم تعيين قيمت و دستمزد
به اين نتيجه رسيدهاند که نقش ضدتورمي جهاني شدن از نظر اقتصادی ناچيز است .آنها با
1. De Bandt, et al.
2. Nazari Robati, et al.
3. Attinasi, M.G. & Balatti, M.
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اشاره به شيوع ويروس کرونا 1و تاثير احتمالي آن بر کاهش روند رشد يكپارچگي جهاني،
نسبت به عميقتر شدن يكپارچگي تجاری -منطقهای از جنبههای اقتصادی و ژئوپليتيكي
خوشبين بوده و البته زمان را برای نتيجهگيری قطعي درخصوص عواقب جهاني شدن و تورم
زود ميدانند ( .)Attinasi, M.G. and Balatti, M., 2021در همين ارتباط محمودی
( )1397در مطالعه خود با بررسي جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر تورم در  22کشور در
حال توسعه آسيای برای دوره زماني  ،2014-1994نتيجه گرفته است هر واحد افزايش در
شاخص جهاني شدن ،تورم را به مقدار  0/39درصد کاهش ميدهد (محمودی .)1397 ،در
تحقيقي متفاوت ،فرزانگان و همكاران )2020( 2با بررسي دادههای  149کشور مختلف جهان
و با تكينک رگرسيوني و بررسي مدلهای مختلف ،نشان دادهاند که جهاني شدن دارای
رابطه مثبت و معني دار با نرخ مرگومير ناشي از  COVID-19است ( Farzanegan, et

.)al., 2020
در ادامه با تاکيد بر گزارههای همسوی رويكردهای نظری روابط بينالملل درباره اقتصاد
جهاني ،تبيين ادعای مطرح شده در مقاله؛ يعني گذار از اقتصاد بينالملل به اقتصادی جهاني
پيگيری خواهد شد.

 .3-2اقتصاد جهاني؛ اجماع نظريههاي متعارض
با وجود آن که بحث و جدل گستردهای در حوزه نظريهپردازی در مورد اقتصاد جهاني وجود
دارد ،اما ميتوان گفت که به تدريج يک نكته مورد اجماع نظريهپردازان مكاتب و
رويكردهای نظری متعارض قرار گرفته و آن نفس وجود اقتصاد جهاني و گذار جهان از
اقتصاد بينالملل به سوی اقتصاد جهاني است .در ادامه اين بخش اگر بتوانيم نشان دهيم که
اين اجماع بين صاحبنظران مكاتب مختلف شكل گرفته به معنای آن است که عرصه
واقعيت به راستي چنين تحول داشته است که ذهن و انديشههای مختلف با وجود تفاوتها
و تعارضات بنيادينشان در مورد آن به نتيجهای واحد دست يافتهاند .مكاتب اصلي اقتصادی
که يا به عبارت مورد عالقه دانشمندان روابط بينالملل ،مكاتب اقتصاد سياسي را ميتوان به
سه دسته اصلي واقعگرايي ،ليبراليسم و نئومارکسيسم که نظريه انتقادی نيز بخشي از آن است،
تقسيم کرد .بيگمان بخش مهمي از ادبيات مربوط به اقتصاد بينالملل و يا اقتصاد جهاني به
1. Corona Virus
2. Farzanegan, et al.
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وسيله آنها توليد شده است .در ميان اين مكاتب يک نكته مورد وفاق است و آن وجود
اقتصاد جهاني و پذيرش گذار از اقتصاد بينالملل به سوی اقتصاد جهاني است.
در اين قسمت با بررسي اجمالي نظرات بعضي از اصليترين نظريهپردازان هر مكتب نشان
خواهيم داد که چگونه اين وفاق ضمني شكل گرفته است .حتي آن گروه از نظريهپردازاني
که به نوعي به فرآيند جهاني شدن اقتصاد انتقاد ميکنند و آن را موجب گسترش بيعدالتي
و نيز به نفع کشورهای توسعه يافته تلقي ميکنند نيز ترديدی در واقعيت وجودی اقتصاد
جهاني ندارند .به طور مثال ،جوزف استيگليتز 1جهاني شدن را «فرآيند همگرايي کشورها از
طريق افزايش جريان مبادله کاال ،خدمات ،سرمايه و نيروی کار» تعريف ميکند ( Stiglitz,

 )J., 2005که وجود آن مورد اجماع صاحبنظران است ،اما کشورهای مختلف و نيز مناطق
مختلف جهان ممكن است استفادهها و منافع متفاوتي از آن ببرند .از ديدگاه او ،وضعيت
جهاني شدن در اوايل هزاره سوم موجب تشديد شكاف بين فقير و غني و نيز بروز بحرانهای
اقتصادی متنوع در کشورهای در حال رشد شده است .سياستهای صندوق بينالمللي پول
و بانک جهاني بر اين بحرانها دامن زده است که برای غلبه بر اين بحرانها تكيه بر توليدات
داخل برای ورود به بازار جهاني ضرور است .چنان که در بسياری از کشورهای شرق آسيا
اتفاق افتاد .اين امر نيازمند بازانديشي در فضای عمومي اقتصاد جهاني است .از اين رو ،وی
نظريه مشهور خود را با عنوان «حكمراني جهاني بدون حكومت جهاني» ارائه ميکند
( )Stiglitz, J., 2003که در آن بايد نهادهای اقتصادی جهاني مانند صندوق بينالمللي پول
و بانک جهاني و نيز سازمان تجارت جهاني به طور اساسي سازماندهي مجدد پيدا کنند.
نظريهپردازاني چون دني رادريک )2013( 2نيز در کتاب تناقضهای جهاني شدن ضمن
بررسي مراحل مختلف جهاني شدن از قرن نوزدهم ميالدی به اين سو ،تالش ميکند که
نشان دهد فرآيندهای مختلف جهاني فراز و فرود داشته و شرايط جهانيشدن اقتصاد در قرن
بيست و يكم بسيار شكننده است و برای گريز از بحرانهای ناشي از آن راهي جز بازگشت
به اقتصادهای ملي نيست .او نيز همانند بسياری از منتقدان جهاني شدن ،وجود اين وضعيت
را پذيرفته و البته به دنبال راهي برای برون رفت از آن است (.)Rodrik, D., 2013

1. Stiglitz, J.
2. Rodrik, D.
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 .4-2ليبراليسم و اقتصاد جهاني
درل پل )2010( 1در مدخل اقتصاد ليبراليستي در دايرهالمعارف روابط بينالملل دانشگاه
آکسفورد معتقد است علم اقتصاد و البته اقتصاد بينالملل توسط ليبرالها بنيادگذاری شده و
از اين رو بسياری از محاسبات و ادبيات علمي آن با ليبراليسم پديدار شده است .پل معتقد
است که فيزيوکراتها ،آدام اسميت 2و ديويد ريكاردو 3به طور عمده هم بنيانگذار علم
اقتصاد بودند و هم پايهگذار نظريه ليبرال اقتصادی و به همين دليل شاکله علم اقتصاد با
ليبراليسم شكل گرفته است .به عالوه بسياری آنها را پايهگذار اقتصاد سياسي هم ميدانند
( .)Paul, D., 2010حتي مارکس 4که بيش از هر کس ديگر اقتصاد سياسي را به عرصه
انديشه جهاني آورد کار خود را با نقد انديشههای اسميت و ريكاردو آغاز کرد .به عالوه پل
از کوهن 5نقل ميکند که اقتصاد سياسي بينالملل ليبراليستي از تالقي بين جريان اصلي
نظريهپردازی در اقتصاد بينالملل که تمرکز آن بر بازار آزاد است و جريان اصلي
نظريهپردازی روابط بينالملل که تاکيد آن بر محوريت دولت است ،پديدار شده است .البته
شايد دو جريان کلي در ميان انديشه پردازان ليبرال بتوان يافت؛ آنها که قاعده بازار آزاد را
مبنای واقعيت اقتصاد و جوهر اصلي آن ميدانند و گروهي که نگاهي هنجارگرا داشته و
قاعده بازار آزاد را نجاتبخش مشكالت اقتصادی چه در عرصه داخلي و چه در عرصه
بينالمللي تلقي ميکنند .هر چند هر دو پايههای مفهومي مشترکي دارند ،اما نقش و مسير
آنها در تحليل اقتصاد سياسي متفاوت است ( .)Paul, D., 2010اما به هر حال در اين
مسير اقتصاددانان بينالملل ليبرال در ابتدا مبنا را بر وجود و اصالت اقتصادهای ملي
ميگذاشتند و رقابت آنها در عرصه بينالمللي که با رقابت سياسي دولتها ميآميخت را
اقتصاد سياسي بينالملل مي دانستند .اما در عصر جديد همين جريان نظری به پايان عصر
بينالملل و آغاز عصر جهاني تمايل يافت.
رابرت کيوهين )2012( 6يكي از مهمترين نظريهپردازان اقتصاد سياسي بينالملل است
که بر پايه نظريه او دوران هژموني در عرصههای گوناگون روابط بينالملل به پايان رسيده و
1. Paul, D.
2. Smit, A.
3. Rodrik, D.
4. Marx, K.
5. Keohane, R.
6. Keohane, R.
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ديگر نميتوان با ادبيات دوران هژموني تحوالت جهاني را توضيح داد .از نظر او ،جهان وارد
عصر جديدی از جهانگرای شده است که در آن شبكههای متنوع جهاني از جمله شبكههای
اقتصادی شكلدهنده به پديدهها مختلف هستند .شبكه سرمايه ،شبكه بانكي ،شبكه بازارهای
سرمايه در کنار زنجيره شبكهمانند توليد و توزيع کاال ،شبكههای هستند که هويت اقتصادی
و کنش اقتصادی بازيگران عرصه جهاني از دولتها گرفته تا شرکتها ،بانکها ،صاحبان
سرمايه و ...را شكل ميدهند .از نظر او ،به خصوص در کارهای مشترکي که با جوزف نای
دارد ،دولتها ديگر تنها کنشگران محيط بينالمللي نيستند و نهادهای در عرصه جهاني
پديد آمدهاند که ميتوان آنها را بازيگراني مستقل با هويت جداگانه تلقي کرد .البته نگاه
کيوهين و همفكرانش نگاهي تقديرگرايانه و جبرگرايانه نيست .چنان که او هر چند ليبراليسم
نهادگرا را نوعي تعهد فكری به گسترش ارزشهای ليبرالي مانند همكاری همه و نيز گذر از
تعارضات خشونتآميز در محيط جهاني ميداند ،اما به هر حال تئوری خود را نوعي «پادزهر
تقديرگرای و جبرگرای منبعث از رئاليسم» تلقي ميکند ( .)Keohane, R. 2012در واقع
او معتقد است که نوعي قانونگرايي ،اخالقگرای و انسجامطلبي بنياد شكل گرفتن نهادهای
است که هدف آنها ايجاد و تثبيت نوعي کنش مبتني بر وابستگي متقابل در عرصه جهاني
است .رژيمهای بينالمللي نيز تجلي بارز اين نهادها در عرصه جهاني هستند.
کيوهين در کنار نظريهپردازاني مانند جوزف نای 1معتقد است که نقطه تكامل وابستگي
متقابل و نهادگرای شكلگيری نوعي جهانگرای است .جهانگرای محيط فراملي متفاوتي
را برای حيات اجتماعي انسان به وجود آورده است .اين دو در مقاله مشترکي در سرآغاز
قرن بيست و يكم ،مفهوم جهان گرايي 2را مطرح ميکنند .در واقع جهاني شدن از نظر آنها
متضمن نوعي سياليت است ،اما جهانگرای گويای شرايط خاصي است که البته قابليت قبض
و بسط دارد .جهانگرای دو خصوصيت معين دارد؛ نخست وجود شبكههای از روابط چند
ژجانبه که موجب بههمپيوستگي کنشگران ميشود و دوم اينكه اين شبكهها ماهيت و
گستره جهاني دارد و در محيط اجتماعي و جارافيايي کشورهای خاص نيستند .اين شبكهها
ممكن است به انديشه و عقايد مذهبي مربوط باشند؛ مانند گسترش اسالم در اقصي نقاط عالم
و ممكن است جنبههای اقتصادی ،نظامي و يا زيستمحيطي داشته باشند .جهانيگرای
1. Nye, J.
2. Globalism
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اقتصادی از نظر آنها جريان کاال ،خدمات و سرمايه بين فاصلههای دوردست و فارغ از
جارافيا در عرصه جهاني است .اين امر در شبكههای اطالعات و اقدام اقتصادی در محيط
جهاني اتفاق ميافتد و نهادهای را شامل ميشود که بازار و نظام توليد و سرمايه را در قارههای
مختلف به هم پيوند ميزند (.)Keohane, R. and Nye, J. 2000
کيوهين در مقالهای مشترک با دبورکا و سايبل 1نگاه جديدی برای حل مسائل جهاني
مطرح ميکند که آن را حكمراني آزمايشي جهاني  2GXGميخواند که در آنها نهادهای
بينالمللي ،سازمانهای فراملي ،شرکتهای چندمليتي ،جامعه مدني و کنشگران خصوصي
غيردولتي با توافقي گرد آمده و رويههای را برای حل و فصل مسائل جهاني پديد ميآورند
( .)Keohane, et al., 2014بنابراين از نظر او نه فقط ماهيت روابط جهاني به خصوص در
حوزه اقتصاد تايير کرده ،بلكه راهحل مشكالت جهاني نيز در نوعي حكمراني جهاني و
شيوههای نوين کنشگری جهاني نهفته است.
نگاه تكامل يافته ليبراليستهای جديد به اقتصاد جهاني و ماهيت روابط بينالملل در
نوشتههای ريچارد روزکرانس 3مشهود است .مفهوم دولت تجارتگر و دولت مجازی او
نوع ديگری از بيان نگرش ليبرال به پديدههای جهاني به خصوص اقتصاد جهاني است .به نظر
او ،ما از دوران اقتصاد بينالملل و اقتصادهای ملي گذر کردهايم و به همين جهت مفهوم و
کارکرد دولت نيز در عصر جديد دگرگون شده است .بر مبنای ديدگاه او دولت امنيتگرای
تعارضطلب به تدريج رخت بربسته و دولت تجارتگرا در محيط مجازی جايگزين آن شده
استو اين نوع جديد دولت که سازگار با محيط جهاني جديد است ،زمينهساز تجارت و
منفعت اقتصادی بيشتر در فراسوی مرزها است .به نوشته روزکرانس ،بريتانيا مدلي برای تحول
مفهوم و پد يده دولت در قرن نوزدهم بود ،اما مدل تحول دولت در قرن بيست و يكم
هنگ کنگ است .بريتانيا برای دستيابي به سرزمين بيشتر و منابع خام و بازار بيشتر جدال و
تعارضي به وسعت جهان به راه انداخت ،اما دولت تجارتگر هنگکنگ با حضور در بازار
مالي و تجاری جهان بدون ورود به تعارضات نظامي و امنيتي در پي يافتن منفعت بيشتر است.
نقطه کليدی از ديدگاه او اين است که ارزشهای اساسي و منبع اصلي قدرت ديگر ريشه در
سرزمين نخواهد داشت و اين بنياد روابط و اقتصاد جهان را دگرگون ميسازد .در سرزمين
1. De Burca, G. & Sabel, C.
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کنترل مساحت جارافيايي ،منابع کشاورزی و مواد خام صنعتي حايز اهميت بودند در حالي
که در قرن بيست و يكم اين عوامل اهميت کمتری در حوزه اقتصاد و سياست دارند و
تخصص در فناوری و خدمات پژوهشي ،طراحي محصول ،بازاريابي ،و تامين مالي جايگزين
آنها شده و منبع اصلي قدرت و تاثيرگذاری هستند .نتيجه آن اولويت اقتصاد بر سياست
است و کاهش اهميت جنگها و جايگزيني آن با رقابت ديجيتال بر سر بازارها است .از نظر
روزکرانس بر اين مبنا وارد عصر دولت مجازی ميشويم که در آن سرزمين و توليدات ناشي
از آن ديگر منبع اصلي قدرت نيست و صنعت خدمات و ماليه و خالقيت ناشي از پژوهش و
فناوری به عنوان مباني جديد تا ثيرگذاری و حيات پويا در اقتصاد و سياست جهاني ظهور
يافتهاند (.)Rosecrance, R., 1999

 .5-2رئاليسم و اقتصاد جهاني
در مكتب رئاليستي اقتصاد سياسي بينالملل شايد بتوان از رابرت گيلپين 1به عنوان مهمترين
نظريهپرداز نام برد .او با انتشار کتاب اقتصاد سياسي جهاني گونه متفاوتي از تجزيه و تحليل
را در حوزه اقتصاد جهاني پايه گذارد .وی هر چند هنوز به دولتملتها و اصالت و
تعيينکنندگي آنها در عرصه جهاني معتقد است ،اما وجود اقتصاد جهاني و قواعد اقتصاد
جهاني را نيز گريزناپذير ميداند .هر چند گيلپين يک رئاليست تمام عيار است و از اين رو
انتظار ميرود که به انكار روند جهانيشدن بپردازد ،اما برخالف تصور در ابتدای کتاب
اقتصاد سياسي جهاني مينويسد« :از زمان پايان يافتن جنگ سرد ،جهانيشدن مهمترين و
برجستهترين خصوصيت امور اقتصادی بينالمللي بوده است و در گستره قابل مالحظهای
چنين تاثيری امور سياسي نيز داشته است . ...جهانيشدن اقتصاد در توسعه کليدی در معدودی
از حوزهها مثل تجارت ،ماليه و سرمايهگذاری خارجي به وسيله شرکتهای چندمليتي تحقق
يافته است» (.)Gilpin, R., 2001
اين اظهارنظر در نخستين سال قرن بيست و يكم صورت گرفته است در حالي که در
دومين دهه از قرن بيست و يكم اين گستردگي بيشتر شده و جهاني شدن اقتصاد ابعاد بسيار
گسترده تری يافته است .البته گيلپين در مابقي فصول کتاب خود قصد تبيين اين نكته را
دارد که هنوز دولتملتها زنده و تا ثيرگذارترين بازيگران حوزه جهاني بهخصوص در
1. Gilpin, R.
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حوزه اقتصاد هستند .او ماهيت تحوالت جهاني را متناقض با تعيينکنندگي دولتملتها
نمي داند و حتي معتقد است که عوامل سياسي در دولتهای سرزميني تاثير مهمتری نسبت
به عوامل اقتصادی در شكلگيری جهاني شدن دارند .از اين رو ،اقتصاد جهاني از نظر او
برساخته دولت های قدرتمند و شكل گرفته براساس انگيزهها و خواستههای سياسي آنها
است .پس اقتصاد جهاني چون دولتهای قدرتمند ميخواهند و نخبگان دولتهای
تا ثيرگذار به اين نتيجه رسيده اند که وضعيت سودمندی است ،پديد آمده و به حيات خود
ادامه ميدهد.
در ميان رئاليستها ،نظريهپردازان پراهميتي چون کنت والتس 1هم هستند که اصوال با
مفهوم و تعميم جهاني شدن مخالفند و جهاني شدن را در عرصه واقعيت انكار ميکنند .حتي
او نيز معتقد است در برخي عرصههای اقتصادی مانند ماليه و سرمايه ما واقعا با پديده جهاني
شدن مواجهيم و نميتوانيم انكار کنيم که سرمايه و بازارهای مالي جهاني شدهاند .او در
آخرين سال قرن بيستم در مقالهای پس از آنكه بنياد جهاني شدن را مورد نقد شديد قرار
ميدهد ،بيان ميکند که در حوزه سرمايه و ماليه نميتوان انكار کرد که جهاني شدن شكل
گرفته است .به نوشته والتس «بازارهای پولي تنها بخش اقتصادند که ميتوان گفت به راستي
جهاني شدهاند .جريان آزاد سرمايه بين کشورهای  2OECDبه خوبي وجود دارد و سرمايه
آزادانه مرز اين کشور و ديگر سرزمينهای جهان را درمينوردد» (.)Waltz, K., 1999
وی اصل جهاني شدن اقتصاد و تجارت را انكار کرده و حتي سطح مبادالت بينالملل و
درصد تجارت نسبت به توليد ناخالص کشورها را کمتر از ابتدای قرن بيستم ميداند و مانند
فريدمن معتقد است که دست پنهان بازار هرگز بدون يک مشت پنهان کار نخواهد
کرد( ،)Waltz, K., 1999اما حداقل در بازار پولي که مهمترين بنياد اقتصاد جهاني است
در پايان قرن بيستم شكلگيری فرآيند جهاني را ميپذيرد .بنابراين ميتوان گفت که حتي
سرسختترين مخالفان نظری جهاني شدن اقتصاد حتي نئورئاليستها نيز کمابيش
شكلگيری اقتصاد جهاني و يا دست کم بازار جهاني سرمايه را ميپذيرند.

1. Waltz, K.
2. Organisation for Economic Co-operation and Development
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 .6-2نظريه نظام جهاني ،نظريه انتقادي و اقتصاد جهاني
در ميان انديشه های نوين متاثر از مارکسيسم ،دو گرايش نظريه نظام جهاني و نظريه انتقادی
بيشتر از ديگران در نظريهپردازی در روابط بينالملل تاثيرگذار بودهاند .هر دو گرايش به
شكلگيری اقتصاد جهاني و گذار از اقتصاد بينالملل به معنای کالسيک آن معتقدند .امانوئل
والرستين 1که از جمله اصليترين نظريهپردازان نظام جهاني و يا به بيان اخير خود نظامهای
جهاني است ،معتقد است نه فقط پديدههای اقتصادی ،بلكه تمامي پديدههای اجتماعي از
فرهنگ گرفته تا سياست ،بعد و ماهيت جهاني يافتهاند .در واقع نظام جهاني ،نظامي به هم
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
ميتواند يک جهان باشد . ...تحليل نظامهای-جهاني مطرح ميکند که واحدهای واقعيت
اجتماعي که ما در درون آنها عمل ميکنيم و قواعد آنها ما را محدود کرده و شكل
ميدهد بخشهای از نظامهای-جهانياند .تحليل نظامهای جهاني استدالل ميکند که تاکنون
دو گونه از نظامهای-جهاني وجود داشتهاند :اقتصادهای-جهاني و امپراتوریهای-جهاني.
در امپراتوریهای جهاني يک ساختار بزرگ بوروکراتيک با يک مرکزيت سياسي وجود
دارد که بين مراکز فرهنگهای متنوع و چندگانه در درون آن تقسيم کار ميکند .اما در
اقتصاد -جهاني يک محور اصلي بزرگ برای تقسيم کار بين مراکز سياسي چندگانه و
فرهنگهای متنوع عمل ميکند .در انگليسي اين خط فاصله مهم است ،زيرا نظام جهاني
بدون خط فاصله گويای وجود يک نظام جهاني در طول تاريخ است» (Wallerstein, E.,

.)2004
در ميان نظامهای-جهاني که در طول تاريخ شكل گرفته نظام جهاني سرمايهداری نخستين
نظامي است که بنيان آن اقتصادی است و تمامي گستره جهان را دربر گرفته است .اين نظام
در واقع برای جريان سرمايه از پيرامون به مرکز شكل گرفته است و بنيان آن بر نوعي تضاد
طبقاتي قرار دارد که در آن سرمايهداران مرکز برای انباشت دائمي سرمايه به استثمار پنهان
پيرامون و حتي نيمهپيرامون ميپردازند و تمامي ساختارهای سياسي و فرهنگي در يک اقتصاد
يكپارچه جهاني در خدمت آنها قرار دارد .چه نظام سياسي دولتها و چه علم و فرهنگ
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
نظريه انتقادی به مانند نظريه نظام جهاني انقالبگرا و راديكال نيست .در نظريه انتقادی با
توجه به نگاه نوين متفكراني چون يورگن هابرماس ،1نوعي تكامل مبتني بر دگرگوني در
نظام سرمايهداری مدرن صورت گرفته است که در آن نهادهای ساخته شدن کالسيک مانند
دولتملتها و نيز اقتصاد بينالملل و نهادههای اصلي نظام بينالملل در حال دگرگوني است.
هابرماس جهاني شدن را به خصوص در حوزه اقتصاد امری واقعي و اجتنابناپذير ميداند
که بنياد کنش ارتباطي در سطح جهاني را دگرگون خواهد کرد .به نوشته هابرماس «جهاني
شدن اقتصاد مهمترين بعد جهاني شدن است .کيفيت تازه اين وجه جهاني شدن کمتر مورد
ترديد کسي است :تعامالت اقتصادی جهاني در مقايسه با فعاليتهای محدود ملي به چنان
سطحي رسيده است که هيچگاه سابقه نداشت .توسعه کمي و کيفي تجارت کاالهای صنعتي
بين کشورها بسيار چشمگير است .در مورد افزايش پرشتاب و پرشمار شرکتهای فراملي در
سطح جهان و تاثير افزاينده آنها و به همين ترتيب رشد سرمايهاری مستقمي خارجي نياز به
تفصيل نيست .به همين صورت در مورد شتاب بيسابقه جريان سرمايه با بهرهوری از شبكهای
الكترونيكي بازار مالي جهاني و استقالل افزاينده فراگردهای گردش مالي نيز کمتر مورد
ترديد است 20 ...سال پيش اقتصاددانان آيندهنگر ظهور يک اقتصاد جهاني را که از شكل
آشنای اقتصاد بينالمللي جدا خواهد شد ،پيشبيني کرده بودند ...اقتصاد جهاني به عنوان
قالب «جهانيشدن» پديدهای مربوط به انتهای قرن بيستم است» (هابرماس.)1380 ،
به همين ترتيب نيز رابرت کاکس 2که از نظريهپردازان اصلي نظريه انتقادی در اقتصاد
سياسي بينالملل محسوب ميشود به شكلگيری تدريجي اقتصاد جهاني اشاره ميکند.
کاکس از جمله متفكراني محسوب ميشود که تالش ميکند برداشتي از انديشه آنتونيو
گرامشي 3را با تفاسير هابرماس از نظريه انتقادی ترکيب و در مورد اقتصاد سياسي جهاني و
نظريه روابط بينالملل اعمال کند ( .)Schechter, R., 2002از ديدگاه او ،عرصه اقتصاد
سياسي جهاني عرصهای است که نوعي نگرش بيناذهني خاص که برخاسته از نهادهای
بينالمللي و جامعه مدني جهاني است به وجود آورده و موجب تحكيم روابط سرمايهداری
و شيوه توليد سرمايه شده است .اين روابط به راستي جهاني شده؛ زيرا در فرآيند ناشي از
1. Habermas, J.
2. Schechter, R.
3. Gramsci, A.
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جامعه مدني جهاني شكل گرفته و هم دولتها و هم ديگر کنشگران اقتصادی را تحت تاثير
خود قرار داده است .البته اين فرآيند جهاني همانگونه که قوامدهنده فرآيند
استثمارسرمايهداری است ،ميتوان موجب رهای و گريز از آن نيز باشد ( Schechter, R.,

.)2002
اين مرور کوتاه نشان داد که با وجود قضاوتهای هنجاری کامال متفاوت و مباني نظری
متعارض ،نوعي توافق در مورد شكل گيری اقتصاد جهاني شكل گرفته است و در نزد برخي
از رئاليستها حداقل ميتوان گفت که در بازار سرمايه چنين وضعيتي وجود دارد.
جدول  .1وجوه اشتراک و افتراق گرايش هاي اصلي اقتصاد جهاني
نگاه به شکل گيري

نگاه به اولويت

وضعيت دولت ها در

اقتصاد جهاني

سياست يا اقتصاد

اقتصاد جهاني

رئاليسم

موافق

اولویت سیاست

ليبراليسم

موافق

اولویت اقتصاد

مارکسيسم و نظريه انتقادي

موافق

اولویت اقتصاد

بقاء دولت ها و یکه تازی
در عرصه جهاني
تحول اساسي دولت ها و
قدرت یابي بازیگران
جدید
نقش کمتر دولت ها در
نظام جهاني

بحران مالي جهاني در سال  ،2009-2008انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رهبر بزرگترين
اقتصاد جهان در  2016و شيوه يكجانبهگرايانه و حمايتگرايانه وی در حوزه اقتصادی ،مساله
برگزيت 1و روايت غالب درباره عقبگرد از همگرايي اقتصادی از سوی بارزترين نماينده
اقتصادی اتحاديهای در جهان؛ يعني اتحاديه اروپايي ،افزايش رويكردهای ملي و حمايتي
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
اين شرايط ،صاحبنظران مختلف سخن از بازگشت به درونگرای در حوزه اقتصاد جهاني به
ميان آوردند .حتي برخي مانند استفن والت 2سخن از پايان جهاني شدن گفتند و آغاز مجدد
عصر دولتهای درونگرای خود محور را مطرح کردند ،اما همان طور که جوزف نای بيان
1. Brexit
2. Walt, S.
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کرد و خود والت نيز اصالح کرد ،اين درون گرای ناگزير وضعيتي موقتي است که پس از
گذر آن دوباره برای تامين سرمايه و نيز تعامالت مالي و ايجاد ارزشافزوده همه کشورها و
شرکتها ناگزير از حضور مجدد در بازار اقتصاد جهاني خواهند بود.

 .3روش

1

در اين مقاله به منظور نشان دادن صحت فرضيه ترکيبي از تحليل کيفي و نظری نظريهپردازان
و بررسي دادههای کمي موجود برای تبيين رابطه ميان متايرهای اصلي در حوزه اقتصاد
جهاني استفاده کردهايم .تحليل کيفي نظری در بخش پيشين مورد بحث قرار گرفت .پس از
بررسي نظری صورت گرفته ،اينک به واقعيتهای آماری و حقايق تجربي از اقتصاد جهاني
ميپردازيم تا دريابيم که چه ميزان از اقتصاد جهان واقعا بُعد و ماهيت جهاني يافته و فراسوی
مرزهای تعامالت ملي و حتي بينالمللي رخ مينمايد .برای اين منظور  3شاخص اصلي به
کمک آمارهای رسمي جهاني مورد بررسي قرار گرفته است :زنجيره جهاني ارزش،
بازارهای مالي جهاني و نهادهای اقتصادی جهاني .شاخصهای ديگری نيز در اين زمينه قابل
بررسياند ،اما در اين مقاله فقط براساس اين سه شاخص موضوع جهاني شدن اقتصاد بررسي
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
شكل گرفته در عرصه نظری ريشه در واقعيت داشته و محصول برداشت های انتزاعي
نظريهپردازان نيست.

 .4يافتهها
 .1-4زنجيرههاي جهاني ارزش
اگر در اقتصاد کالسيک بينالملل سخن از توليد ملي و تاثير موسسات و توليدات يک کشور
در عرصه رقابت با کشورهای ديگر بود در قرن بيست و يكم سخن از جايگاه يک موسسه
اقتصادی يا يک کشور در زنجيره ارزش جهاني جايگزين آن شده است .برای فهم بهتر اين
موضوع بايد ابتدا بدانيم زنجيره ارزش جهاني چيست .در سامانه کشورهای  OECDآمده
است :توليد ،تجارت و سرمايهگذاری بينالمللي به طور فزايندهای در درون زنجيره جهاني
1. Method
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ارزش سازماندهي ميشود .اين زنجيره در واقع فرآيند توليد کاال در کشورهای مختلف و
ايجاد ساختار متفاوت توليد و عمليات اقتصادی در فراسوی سرزمين و در عرصه جهاني است
( .)OECD, 2020به عبارت ديگر ،موسسات اقتصادی ديگر تمامي فرآيند سرمايهگذاری
و توليد و توزيع را در درون يک کشور انجام نميدهند ،بلكه به مانند زنجيرههای به وسعت
جهاني ،آن را گسترش داده و بعدی جهاني به آن بخشيدهاند .البته هنوز هم رقابت بين
کشورها و موسسات اقتصادی ثبت شده در کشورهای مختلف وجود دارد ،اما مزيت آنها
نه به انجام دادن همه چيز در محدوده سرزميني خود ،بلكه به ميزان بهره بردن از مزيتهای
موجود در سرزمينهای ديگر و در عرصه زنجيره جهاني توليد و توزيع است.
زيرپايه اين تايير ،رشد فناوری های جديدی است که امكان گسترش فرامرزی توليد را
ميدهد و هزينه توليد و توزيع زنجيره وار در سرزمينهای مختلف را ميکاهد .مطالعات
گوناگون نشان ميدهد فناوری های فوق پيشرفته آينده ،زنجيره ارزش را تايير و آن را در
عرصه جهاني وسعت خواهد بخشيد .بخشي از اين مطالعات در گزارش  2020سازمان انكتاد

1

آمده که در جدول ( )2خالصه شده است.
در واقع به دليل شيوع چنين فناوری های است که امكان ايجاد زنجيره های جهاني
توليد و توزيع فراهم مي شود و آنچه زنجيره های جهاني ارزش خوانده ميشود ،شكل
مي گيرد .اين زنجيره جهاني نه فقط در باال بردن فناوری و کيفيت توليد کاالها بسيار اهميت
دارد ،بلكه هزينه توليد را به شدت کاهش داده و صنايع و خدماتي که از آنها بيبهرهاند،
امكان رقابت با کاال و بازاری را که در اين زنجيره ها توليد و عرضه ميشوند از دست
مي دهند .يک نمونه بارز از زنجيره توليد و ارزش جهاني را در صنايع معروف اتومبيل و
خودرو مشاهده مي کنيم .طبق گزارش انكتاد ،مهم ترين توليدات و پرفروشترين و
باارزشترين برندهای خودروسازی در يک کشور خاص فعاليت نمي کند و زنجيرهای
جهاني تشكيل دادهاند.
در جدول ( )3به زنجيرههای عرضه جهاني سازندگان تجهيزات اصلي خودرو پرداخته
شده است.

1. United Nations Conference on Trade and Development
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جدول  .2طبقه بندي سطوح عالي فناوري هاي انقالب نوين صنعتي
فناوریهای سطح باال در اقتصاد جهاني

نوع کاربرد

دیجیتالي شدن:

 اینترنت اشیاء

 فناوری ابری در نگهداری دادهها

 واقعیت ساختگي و واقعیت مجازی
 پلتفورمها (بالکچین ،تجارت
الکترونیک ،فناوری مالي)

چشم انداز
بازار مرکب اینترنت اشیا

 oکاربرد در تمامي صنایع
 oتمرکز بر خدمات داده و
خدمات غیرملموس و خدماتي
شدن صنعت

 تحلیل دادههای کالن

(اینترنت اشیا و درآمدهای
تحلیلي) در  5سال دو
برابر شده و از  240میلیارد
دالر در  2017به 520
میلیارد دالر در 2021
ميرسد.
سهم صنعت مبتني بر
روبات از  1/3میلیون

خودکار شدن تا اتوماسیون

 روباتیک شدن پیشرفته صنعت

 روباتیک با قابلیت هوش مصنوعي

صنعت در  2013به 3

 oبیشتر در صنایع کارخانه

میلیون در  2022ميرسد.

ای و خدمات کم ارزش

سهم خدمات تخصصي

 oکاربرد در مراحل اولیه

روباتها (به طور عمده

خدمات با ارزش باال با پتانسیل

در لجستیک و پزشکي) در

رشد سریع در آینده

چهار سال  3برابر ميشود
و از  270هزار واحد در
سال  2018به یک میلیون
واحد در  2022ميرسد.

چاپ سه بعدی

 oدر تولیدات کائوچو و

حجم بازار آن در  10سال

پالستیک و قطعات خاص

 10برابر ميشود و از 5

 oکاربرد در صنعت

میلیارد دالر در  2015به

کارخانهای جریان اصلي (صنایع

بیش از  50میلیارد دالر در

غذایي ،دارویي ،نساجي،

منبعUNCTAD, 2020 :

 2025و بیش از 350

الکترونیک) البته محدود و با

میلیارد دالر در  2035مي-

ظرفیت رشد در آینده

رسد.
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جدول  .3زنجيره هاي عرضه جهاني سازندگان تجهيزات اصلي خودرو
شرکت های
خودروساز
تعداد فروشندهها
کشورهای
مشارکتکننده در

عرضهکنندگان
جهاني

300

4500

6000

5000

1000

 3کشور آمریکا ،آلمان
و چین

تولید
سهم ارزشافزوده

تسال

بي ام دبلیو

تویوتا

نیسان

آئودی

 50کشور

 65کشور

 22کشور

 13کشور

تعداد اندکي از
تولیدکنندگان اصلي

 70درصد

 65درصد

باتری و سیستمهای

ارزش افزوده

ارزش افزوده

کلیدی

منبعUNCTAD, 2020 :

همين زنجيره به شيوه مشابه در محصوالت پراستفاده ديگر جهاني مانند لوازم خانگي،
گوشي تلفن همراه و نرمافزارهای مختلف وجود دارد .بر اين اساس ،اقتصاد ملي و قدرت
اقتصاد ملي از ميان نميرود ،اما معنای ديگری مييابد .مبنای اين قدرت و توان اقتصاد ملي
اين است که تا چه حد بتواند در جريان زنجيرههای جهاني ارزش قرار گيرد و از ارزش
افزوده فراوان آن که بخش عمدهای از توليد اقتصاد جهاني است ،بهره گيرد؛ به خصوص
که بيشتر تجارت جهاني و بازارهای جهاني در درون اين زنجيره توليد و توزيع قرار دارد.
براساس آمار سازمان تجارت جهاني ،بيشترکشورهايي که در زنجيره ارزش جهاني
حضور داشته و رشد کردهاند ،کشورهای در حال توسعهای هستند که اتفاقا سابقه سياسي
آنها نيز وابستگي نيست .کشورهايي مثل ويتنام ،فيليپين ،چين و ترکيه در صدر کشورهايي
هستند که توانستهاند رشدی قابل توجه در اين زنجيره داشته و از آن برای رونق توليد و
تجارت و رشد اقتصادی خود بهره برند.
در نمودار ( ،)1درصد مشارکتکنندگان کشورهای در حال توسعه در زنجيره ارزش
جهاني طي سالهای  2005تا  2015ارائه شده است.

 | 182پژوهشنامه اقتصادی | سال  | 21شماره  | 82پایيز 1400

نمودار  .1درصد مشارکت کنندگان کشورهاي در حال توسعه در زنجيره ارزش جهاني ()2005-2015
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منبعWTO, 2019 :

نمودار ( )1گويای مشارکت باالی کشورهای در حال توسعهای است که رشد اقتصادی
قابل توجهي داشته و توانسته اند از قرار گرفتن در جريان توليد و توزيع در اين زنجيره ،نرخ
رشد اقتصادی قابل توجهي برای کشور خود به ارماان آورند .نمودار( )2مقدار صادرات 10
صادرکننده اصلي تجهيزات اداری و مخابراتي جهان در سال  2018و درصد تاييرات آنها
نسبت به سال  2017را نشان ميدهدکه بعضي از آنها کشورهايي هستند که در زنجيره ارزش
جهاني قرار دارند.
نمودار  10 .2صادرکننده اصلي تجهيزات اداري و مخابراتي جهان در سال 2018
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منبعWTO, 2019 :
1. World Trade Organization
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بررسي ميزان صادرات سوخت و مواد معدني توسط  10صادرکننده اصلي اين مواد در سال
 2018و درصد تايير آن نسبت به سال گذشته نيز نشان ميدهد که اتحاديه اروپايي ،روسيه و
آمريكا به بزرگترين صادرکنندگان سوخت و مواد معدني بدل شدهاند (نمودار (.))3
نمودار  .3بزرگترين صادرکنندگان سوخت و مواد معدني جهان در سال 2018
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منبعWTO, 2019 :

بنابراين تحليل های سنتي انتقادی در مورد اينكه قرار گرفتن در زنجيره ارزش جهاني
موجب کاهش رشد اقتصادی ،عقبماندگي و رويكرد کشورهای در حال توسعه به سوی
توليد مواد خام و معدني و دوری آنها از فناوری نوين و صادرات کاالهای با ارزش است،
درست به نظر نميرسد .اين آمار نشان ميدهد که اين زنجيره به نوعي جهت اقتصاد جهاني
را دگرگون ساخته و جايگاه کشورها در توليد و توزيع در عرصه جهاني را دگرگون ساخته
است .بنابراين کشورهايي که درصدد تايير جايگاه اقتصاد ملي خود در فضای نوين جهاني
هستند بايد موقعيتي متناسب با جامعه و ساختار ارزشي خود در اين زنجيره بيابند .اين امر
سبب شده است تا حتي کشورهای پيشرفتهای که گفته ميشد خود را از بازار توليد کاالهای
صنعتي کنار کشيده و فقط فناوریهای سطح باال توليد ميکنند در زنجيره توليد جهاني
حضور داشته و در زمره صادرکنندگان اصلي کاالهای صنعتي قرار گيرند .نمودار( )4گويای
اين وضعيت است .همانطور که نشان داده شده است در سال  2018اتحاديه اروپايي ،چين،
آمريكا و ژاپن بزرگترين صادرکنندگان محصوالت صنعتي در جهان هستند و چين،
اتحاديه اروپا ،مكزيک و سنگاپور با رشد  9درصدی بيشترين رشد ساالنه را داشتهاند.
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نمودار  10 .4صادرکننده اصلي محصوالت کارخانه اي جهان در سال 2018
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منبعWTO, 2019 :

 .2-4بازار مالي جهاني
طبق گزارش سامانه سرمايهگذاری بينالمللي ،1در جهان امروز  16بازار بورس ،عمده
معامالت بازار سرمايه در آنها صورت مي گيرد و در سال های  2015تا  2018حدود 87
درصد تشكيل سرمايه در عرصه جهاني در آنها صورت گرفته است .اين بدان معنا است
که بازار سرمايه که مهم ترين موتور حرکت اقتصاد جهاني است در بازاری است به وسعت
جهان .در واقع  14بازار بورس اصلي در جهان روزی يک تريليون دالر برای تشكيل سرمايه
از اقصي نقاط جهان و در بستر فضای مجازی و اينترنتي گردآوری کرده و معامله ميکنند
و بخش مهمي از سرمايه در اختيار غول ها و فعاالن اقتصادی جهان از اين طريق فراهم
ميآيد.
از  60بازار بورس اصلي در جهان  16بازار در کشورهای بزرگ پيشرفته در آمريكا،
اروپا و شرق و جنوب آسيا قرار گرفتهاند که حدود  85درصد از معامالت بازار سرمايه
جهاني در آنها انجام مي شود .محل قرار گرفتن پايگاه های اصلي بازار بورس جهاني و
نحوه توزيع اين پايگاهها در کش ورهای مختلف متفاوت است که در نمودار ( )5نمايش
داده شده است.

1. World Investment Report
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نمودار  .5توزيع کشورهاي داراي بزرگترين بازارهاي بورس به نسبت ارزش سهام در سال 2021
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منبعstatista, 2020 :

اندازه بازار جهاني سرمايه در طول دهههای گذشته بسيار رشد کرده است .ارزش معامالت
بورس جهاني از  2/5تريليون دالر در سال  1980به حدود  71تريليون دالر در سال 2019
رسيده است .اين بدان معني است که نرخ تشكيل سرمايه جهاني از اين طريق حدود  33برابر
شده است ( .)WB, 2020به عبارت ديگر ،بخش عمدهای از نقدينگي الزم برای سرمايه در
بازارهای جهاني صورت ميگيرد و حتي پولهای کوچک مردمي در اين بازارهای فرامرزی
تجميع شده و به شكل سرمايهای بسيار بزرگ در اختيار کمپانيهای بزرگ قرار ميگيرند .در
نتيجه ميتوان بازار بورس جهاني را يكي از عمدهترين شاخصهای جهاني شدن پديده سرمايه
و رفتن اين مهمترين عامل توليد و رونق اقتصادی به آن سوی مرزهای ملي دانست .اينكه در
موارد بحران اقتصاد جهاني ،ايجاد مشكل در يكي از بورسهای جهاني به سرعت به کل اقتصاد
جهان تسری پيدای ميکند نيز نشانگر جهاني شدن اين پديده است.
بجز بازار سهام ،دومين محل تجميع و شكلگيری سرمايه در عرصه جهاني «نظام جهاني
بانكداری» است .آنچه حدود دو قرن پيش به وجود آمد و در قرن بيستم نيز تقريبا قوام يافت
و همه کشورهای جهان آن را پذيرفتند ،نظام پولي و مالي بينالمللي بود .نظام پولي و مالي
بينالمللي در ادبيات اقتصادی چنين تعريف ميشود :مجموعهای از قواعد ،قراردادها و
نهادهای حمايتي پولي که در عرصه بينالمللي پذيرفته ميشود تا تجارت بينالملل،
سرمايه گذاری فرامرزی و به طور کلي توزيع سرمايه را ميان کشورها تسهيل کند .اين نظام
بايد ابزارهای پرداخت قابل قبول برای خريداران و فروشندگان را از مليتهای مختلف فراهم
کرده و اعتماد و امكان تعامالت اقتصادی بين کشورهای مختلف ايجاد کند ( Ravenhill,
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 .)J., 2005بجز ارز و نحوه مبادله آن در فرآيند تجارت و سرمايهگذاری ،ميتوان گفت
که بانک و بانكداری مهمترين جلوههای نظام پولي در عرصه جهاني است.
در دومين دهه قرن بيست و يكم ميتوان گفت که بانک نيز به پديدهای جهاني بدل شده
است .هم بخشي از سرمايه جهاني در درون اين سيستم قرار گرفته و هم مبادالت آن در فراسوی
مرزها انجام ميشود و نميتوان آن را فقط به قواعد دروني اقتصاد ملي محدود کرد.
جهانشمولي قواعد پولشويي و نيز نظامهای الكترونيكي مبادالت مالي چنان قوانين بانكداری
در سرزمين های مختلف را به هم نزديک کرده است که ميتوان گفت بانکهای امروزی به
شبكه درهم تنيدهای بدل شدهاند که بدون الحاق به آنها بخش عمدهای از فعاليتهای پولي
ناممكن بوده و دستيابي به سرمايه جهاني مشكل خواهد شد .پديدههای مانند نظامهای جهاني
بانكداری الكترونيكي و نيز کارتهای نقدی و اعتباری با قدرت خريد در اقصي نقاط جهان،
نمادهای از شكلگيری نظام جهاني بانكداری است .نظامي که به تدريج مانند نظام هواپيمای
و کشتيراني جهاني دارای استانداردهای فراگير شده که هر چند رقابتي سخت در جذب و
گسترش سرمايه را بين بانکهای اين نظام ايجاد ميکند و اين رقابت در درون شبكهای جهاني
صورت ميگيرد .در واقع برخي معتقدند مهمترين عنصر قدرت در نظام جهاني چگونگي
حضور و استفاده و يا کنترل بازار سرمايه از يک سو و نظام بانكي از سوی ديگر است.
گروه ويژه اقدام مالي که از سال  1989برای مقابله با پولشويي شكل گرفته و به FATF

1

مشهور است ،يكي از نظامهای است که به تدريج به وسيله اکثر دولتها و بانکهای مشهور
جهان ايجاد و قواعد پديد آمده در آن نظام بانكي جهاني را متحول کرده است؛ به گونهای که
نقل و انتقال پولي را که منشا آن روشن نباشد در نظام بانكداری جهاني ناممكن کرده است.
اين گروه که ابتدا در اجالس سران گروه هفت در پاريس اعالم شد با حضور  16کشور آغاز
به کار کرده و امروز بيش از  190کشور نظام بانكداری خود را در درون آن تنظيم ميکنند.
اين اتحاديه دستورالعملي  40مادهای دارد که رعايت آنها را برای مقابله با پولشويي الزم دانسته
است ( .)Chohan, O., 2019عدم رعايت اين دستورالعمل هيچ تحريم يا تنبيهي به طور
رسمي ايجاد نميکند چون اين يک کنوانسيون الزامآور جهاني نيست ،اما چون بانكداری
جهاني براساس آن تنظيم شده است ،بانکهای که قواعد آن را رعايت نكنند عمال امكان

1. Financial Action Task Force
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مراوده با نظام بانكداری جهاني را از دست خواهند داد .عثمان شوهان 1آن را يک معماری
جديد در ساختار بانكداری جهاني مينامد که ورود يا عدم ورود به آن ميتواند جايگاه
کشورها در نظام مالي جهاني را تحت تاثير قرار دهد (.)Chohan, O., 2019
سويفت 2نيز يكي ديگر از نمادهای بانكداری جهاني است .سويفت يا همان انجمن
جهاني ارتباط مالي بين بانكي از راه دور در واقع يک انجمن غيرانتفاعي است که در سال
 1973توسط تعدادی از بانکهای اروپای و آمريكای برای تسهيل مراودات از راه دور بدون
نياز به تشريفات کاغذی حضوری راهاندازی شد و به تدريج در عصر ارتباطات گسترش
يافت و بخش عمدهای از معامالت و جابهجاييهای مالي را در بر گرفت .به گونهای که
حدود 10هزار بانک در  208کشور جهان معامالت خود را در درون اين شرکت تعاوني
جهاني انجام ميدهد و برآورد ميشود روزانه حدود  30ميليون پيام در درون اين شبكه بين
بانکهای مختلف مبادله و بخش مهمي از مراودات مالي جهاني در درون آن اتفاق ميافتد.
هر چند اين انجمن را نميتوان يک نهاد بين دولتي محسوب کرد ،اما نقش مهمي در
استانداردسازی و شكلگيری نظام مالي و بانكي جهاني دارد (.)Timmer, J., 2014
نحوه اتصال دولتها به اين نظام پولي معموال با استفاده از منابع مالي و يا انجام پروژههای
«بي او تي» توسط دولتها است که يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر وابستگي دولتها به
نظام مالي جهاني است .به عبارت ديگر ،دولتها با دليل نياز مستمر به منابع مالي ناگزير از
استفاده از سرمايههای موجود در نظام مالي جهاني هستند .اين امر نه فقط در ميزان بدهيهای
خارجي ،بلكه در نحوه نگهداری و استفاده از سرمايههای خود در عرصه جهاني رخ مينمايد.
در حالي که در سه دهه نخست پس از جنگ جهاني دوم بدهيهای دولتها نماد وابستگي
آنها به دولتهای ديگر بهشمار ميرفت در قرن بيست و يكم اين بدهيها هر چند نشانهای از
ضعف و مسالهدار بودن دولتها است ،اما ميتواند شاخصي برای بهرهمندی آنها از اعتبارات
مالي موجود در عرصه جهاني نيز باشد .البته هيچگاه بدهي خارجي به عنوان شاخصي مثبت در
ارزيابي عملكرد اقتصادی دولتها بهشمار نميرود و گويای نقطه ضعف آن در پيوند به بازار
مالي جهان است ،اما به هر حال نشان ميدهد که دولتها توانستهاند در برههای از منابع موجود
در عرصه جهاني برای رفع نياز مالي خود بهره گيرند .جدول ( )4گويای موازنه مالي دولتها
و بدهيهای خارجي آنها است که توسط صندوق بينالمللي پول محاسبه و منتشر شده است.
1. Chohan, O.
2. SWIFT- The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
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رشد صعودی نسبت بدهي ناخالص دولتها از توليد ناخالص داخلي و نيز افزايش تراز
منفي ماليه عمومي آنها طي سالهای  2018تا  2021به شرح ارقام جدول ( )4نشانگر آن
است که ميزان بهرهگيری کشورها از منابع سرمايه جهاني و به طور خاص از شبكه جهاني
مالي و بانكي در حال افزايش است .درست است که اگر کشورها نتوانند تعهدات مالي خود
را انجام دهند دچار بحران و گاه فروپاشي اقتصادی خواهند شد ،اما اين بدهيها درست به
مانند موسسات اقتصادی که با گرفتن وام به توليد و خلق ثروت ميپردازند ،گويای تحرک
اقتصادی دولتها و استفاده آنها از منابع جهاني نيز هست.

 .3-4نهادها و رويههاي جهاني
برای نشان دادن رويهها و قواعد شكل گرفته در عرصه نظام جهاني از عبارات مختلف از
رژيمهای جهاني گرفته تا سازمانها و يا نهادهای بينالمللي استفاده ميشود .اما فارغ از جدل
اصطالحات نظريهپردازان ،به نظر ميرسد در پايان دومين دهه از قرن بيست و يكم ميالدی
سازمانهای شكل گرفتهاند که نه فقط قواعد رفتاری و رويههای کرداری بازيگران بينالمللي
را شكل مي دهند و کشورها و ديگر کنشگران اقتصاد جهاني را در چارچوب ضوابط خود
قرار ميدهند ،بلكه منشا پيدای انديشه و گفتمان حاکم بر طرحريزیها و شيوههای عمل در
حوزه اقتصادی ميشوند .در واقع نهادها و سازمانهای که در اين قسمت در مورد آنها
بحث مي شود فقط يک سازمان با اختيارات رسمي محدود نيستند ،بلكه پديدآورنده رويه،
قواعد و شيوه های کرداری هستند که الگوی رفتاری مشخصي برای کنشگران جهاني به
وجود ميآورد و دولتها و ديگر بازيگران غيردولتي با پيوستن به اين نهادها در واقع انديشه
و ارزش ها و ضوابط آن نهادها را پذيرفته و وارد محيط متفاوتي از کنش در فضای اقتصاد
جهاني ميشوند .اين محيط جديد تمام رفتارهای دولتها و شرکتها را تنظيم ميکند و
چون نحوه فهم کنشگران را تحت تاثير قرار ميدهد ،دنيای متفاوتي را برای آنها برميسازد.
عمده نهادها و سازمانهای اقتصادی پس از جنگ جهاني دوم و در جريان مذاکراتي
پديد آمدند که دول پيروز در جنگ برای بنا کردن نظام اقتصادی نوين در جهاني انجام
دادند .سازمانهای مثل صندوق بينالمللي پول ،بانک جهاني ،موافقتنامه عمومي تعرفه و
تجارت ،انكتاد و  ...به طور عمده در جريان اين مذاکرات و براساس فهم متفاوتي از اقتصاد
بينالملل پديد آمده و جريان اقتصاد بينالمللي را دگرگون ساخته و متفاوت کردند.
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در عرصه تجارت مهمترين سازماني که برخي آن را نماد اقتصاد جهاني ميدانند ،سازمان
تجارت جهاني است .سازمان تجارت جهاني از نوعي نگاه پس از جنگ جهاني دوم نشات
گرفت که براساس آن اگر راه برای تجارت بيشتر بين کشورها باز شود و آنها در محيطي
مشترک به تعامل اقتصادی بپردازند ،نه فقط ثروت و رفاه آنها افزوده ميشود ،بلكه امكان
وقوع جنگ و درگيریهای ويرانگر ميان آنها کاسته ميشود .براساس اين ديدگاه بايد
موانع تجارت جهاني را تا حد امكان از ميان برد و از نقش دولتها در کنترل اقتصاد و تجارت
کاست تا شاهد رونق توليد و افزايش ثروت و گريز از جنگ و درگيری باشيم .براساس اين
نگاه ابتدا نوعي نهاد بينالمللي در قالب يک موافقنامه با نام موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت
 GATTشكل گرفت و سپس در مذاکرات مشهور به دور اروگوئه از  1986تا 1994
زمينههای طرحريزی و سپس تاسيس سازمان تجارت جهاني به وجود آمد .از سال  1994که
با امضای  123کشور جهان سازمان تجارت جهاني پديد آمد و جايگزين موافقتنامه تعرفه و
تجارت شد ،مهم ترين سازمان اقتصادی جهاني ظاهر شد و به تدريج اعضای آن به 164
کشور جهان افزايش يافت و بخش عمده فضای اقتصادی جهان را دربر گرفت؛ به گونهای
که پس از اندی حدود  90درصد از تجارت جهاني در محيط اين سازمان و در چارچوب
موافقتنامه با اين سازمان انجام ميشود ( .)WTO, 2019موافقتنامه با اين سازمان نه فقط به
يک مبنای حقوقي بينالمللي ،بلكه به اصول سياستگذاری اقتصادی و طراحي اقتصادی
کشورها و چارچوب اقدام شرکتهای بزرگ بينالمللي بدل شد.
سازمان تجارت جهاني پس از مدتي به يک سازمان فراگير جهاني بدل شد که پس از مذاکره
با تک تک اعضا موافقتنامهای با آنان برای طراحي و اعمال تدريجي قواعد تجارت آزاد و پيوستن
به محيط تجارت جهاني امضا و بر اجرای آن نظارت ميکند .اصول مدنظر اين سازمان دقيقا از
نگرش ليبراليستي در اقتصاد جهاني گرفته شده که شامل به حداقل رساندن تدريجي نقش
دولتها در اقتصاد و از ميان بردن حمايت دولتها و يارانههای دولتي و تعرفههای ترجيحي است.
از ميان بردن تدريجي تعرفهها و وارد کردن موسسات اقتصادی به محيط رقابت در عرصه جهاني
از ديگر اصول کاری سازمان تجارت جهاني است .از نگاه آنها ،اين سياستها به نفع مردمان
جهان است؛ زيرا موجب کاهش فراوان قيمت کاالها پس از رهای از تعرفهها و رقابت شرکتها
برای ارائه کاالی بهتر و ارزانتر به مصرفکنندگان است .اين اصول از سوی اکثريت قريب به
اتفاق دولتها و شرکتهای بزرگ پذيرفته شده است و از آمريكا و انگلستان و اتحاديه اروپا
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گرفته تا روسيه و چين و ژاپن در چارچوب آن قرار گرفتهاند و عمال بخش عمده و تعيينکننده
توليد و تجارت جهاني در درون قواعد اين سازمان و محيط و گفتمان پديد آمده توسط اين
سازمان صورت ميگيرد .تاثير آن به حدی است که قرار گرفتن در محيط خارج از اين سازمان
توليد را سختتر و پرهزينهتر کرده و امكان ارائه کاال به فضای عمومي تجارت جهاني را کم و
هزينههای آن را به غايت افزايش ميدهد.

 .5ارزيابي چندسطحي نظري و عملي شرايط گذار از اقتصاد بينالملل به اقتصاد
جهاني
بنا به نتايج يافتههای فوق ميتوان اينگونه ارزيابي کرد که در اقتصاد بينالملل بر شكل و
سرنوشت دولت به عنوان واسطه در مناسبات اقتصادی داخلي و بينالمللي تمرکز شده است.
به عبارت ديگر ،در اقتصاد بينالملل شاهد ادغام فزاينده کشورها و بازيگران اقتصادی در بازار
جهاني بوده و هستيم ،اما واحدهای اصلي همچنان اقتصاد ملي هستند و در آن تجارت و
سرمايهگذاری موجب به هم پيوستگي فزاينده ميان اقتصادهای ملي ميشود .در اين حوزه،
سطوح بينالملل و داخلي به عنوان قلمروهای حكمراني به نسبت جدا باقي ميمانند ،اما در
اقتصاد جهاني که در آن اقتصادهای ملي به وسيله فرآيندها و دادوستدهای بينالمللي بخشي از
اين فرآيند شدهاند ،شاهد سياستگذاریهای نوين از سوی کنشگران اقتصادی غيردولتي در
جهت تنظيم قواعد و مقررات بازی بزرگ و تاثيرگذار بر توزيع قدرت و روندهای جهاني
هستيم .بازی بزرگي که نه تنها شيوه حكمراني بينالمللي ،بلكه نظم جهاني را نيز شكل ميدهد.
در اقتصاد جهاني ،خردترين بخشهای اقتصادی در کشورهای جهان تحت تاثير نيروهای
خودمختار بازار جهاني خواهند بود .شرکتهای چندمليتي به شرکتهای فرامليتي تبديل
شده و خواهند شد و به وسيله سياستهای صرف دولتي غيرقابل کنترل خواهند بود .معنای
ديگر تايير شكل نظارت اين است که نظام پيچيدهتری برای نظارت بر معامالت مالي اين
شرکتها حاکم ميشود.
در حوزه اقتصاد جهاني با تشديد فرآيندهای بينالمللي شدن و منطقهای شدن مناسبات،
تجارت و ماليه بينالمللي نسبت به اقتصاد بينالملل نيز متفاوت شده است .در اقتصاد جهاني
ما شاهد شكسته شدن کنترلهای رسمي (دولتي) بر جابهجاييهای کاالها ،افراد و خدمات
هستيم .اين شكل از اقتصاد ،مجالي را فراهم ميکند تا تجارت ،ماليه و توليد «بينالمللي»
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جای خود را به تجارت ماليه و توليد «جهاني» بدهد .همچنين در حوزه اقتصاد جهاني،
مشارکت واقعي همه دولت ها در شكلي از تجارت با ديگران را شاهديم .ظهور تجارت به
عنوان يک تعامل روزانه ميان بازارها و مردم صرفنظر از اينكه آنها از يک کشور از نظر
اقتصادی پيشرفتهاند يا خير ،پديدهای خاص حوزه اقتصاد جهاني است.
در اقتصاد جهاني بازارهای پيچيده با يک نظام حكمراني تنظيم ميشوند که در آن هيچ
موسسهای دارای کنترل نهايي نيست .اين نظام حكمراني ضرورتا بازيگران دخيل در آن را
شامل ميشود .در اين حوزه اقتصادی ،تنظيم ماليه بينالملل پيچيدهتر از وضعيت اقتصاد
بينالملل است ،زيرا بازيگران موثر در تنظيمگری و مقرراتزای ماليه متكثرتر از قبل خواهد
بود .عالوه بر دولتها ،نهادهای بينالمللي مانند صندوق بينالمللي پول ،بانک جهاني،
موسسات استاندارد و همچنين نهادهای مالي وابسته به شرکتهای چندمليتي ،کنشگران
تاثيرگذار اين حوزه خواهند بود ( Jones,2010, Smith, El-Anis, Farrands, 2011,
 .)Held, 2007در اين شرايط حتي شكل و ماهيت جنبشهای کارگری و اقتصادی نيز بنا
به تاييرات گفته ،تايير خواهد يافت.

 .6جمعبندي و نتيجهگيري
بررسيها نشان داد که چه در عرصه گفتماني و انديشگي و چه در عالم کردارها در حوزه
اقتصادی ،شاهد گذار از اقتصاد بين الملل به سوی اقتصاد جهاني بوده ايم .البته اين به معنای
اضمحالل اقتصادهای ملي و حل شدن آنها در درون اقتصاد جهاني نيست .اقتصادهای ملي
همچنان وجود دارند و تعيينکننده هستند و ميزان قدرت و نحوه حضور آنها در بازار جهاني
است که جايگاه و ميزان تاثيرگذاری آنها در اقتصاد جهاني را تعيين ميکند .هر چه توانايي
اقتصاد ملي بيشتر باشد ،امكان تاثيرگذاری بيشتری آن بر اقتصاد جهاني افزون تر خواهد شد.
کشورهايي ميتوانند به خوبي در زنجيره ارزش جهاني مشارکت کرده و از بازار مالي جهاني
بهره ببرند که اقتصاد ملي قدرت مندتری داشته و ساختارهای قوی تری برای سرمايه پذيری
و توليد داشته باشند .به بيان ديگر ،اقتصاد جهاني يک ميدان عمل جديد برای بنگاههای
اقتصادی و دولتها است که اگر قدرتمندانه وارد آن شوند ،ميتوانند جهشي خارقالعاده
پيدا کنند و اگر از موضوع انفعال وارد آن شوند ،موجب فروپاشي اقتصاد ملي و پاره شدن
تمامي رشتههای اقتصاد داخلي خواهد شد.
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يافته اصلي اين مقاله نشان ميدهد که نوع ديگری از ارتباطات اقتصادی در سطح جهاني
 در اين نوع جديد اقتصادهای ملي فارغ از روابط و پديدههای جهاني.شكل گرفته است
نمي توانند با يكديگر کنش و واکنش داشته باشند و در يک ميدان عمل جديد با يكديگر
.رو در رو شده و يا به تعامل ميپردازند
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