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ای  رشته الملل با رویکردی بین  بین اقتصاد ییر و تحوالت احتمالی در عرصهانداز تغ هدف این مقاله بررسی چشم

 با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد ، گذشته نوفرضیه مقاله این است که مطابق تجربه قر. نگر است و آینده
 -ی مالی امنیتی و وقوع بحران -کننده و جابجایی در قدرت سیاسی جهانی، تضعیف موقعیت اقتصاد رهبری

المللی و  های بین نوع نظام تسویه حساب( اقتصادی بزرگ تغییراتی اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی 
. آید پیش می)  پولالمللی بینذخیره جهانی و نوع مدیریت بازارهای مالی جهانی و نهادهای جهانی مانند صندوق 

بجایی در نظم  های بزرگ و جا رباره موقعیت اقتصادی قدرتهای برآورد شده معتبر د این فرضیه با استناد به داده
 است که  حاکی از آنمقالهاین نتایج . های آینده به آزمون گذاشته شده است هان در دههج سیاسی –امنیتی 

این . های آینده از دست خواهد داد و چین جای آن را خواهد گرفت آمریکا قدرت هژمونیک خود را طی سال
الملل از جمله   موجب تحوالتی مهم در اقتصاد بین2008سال ت به عالوه بحران بزرگ مالی جابجایی در قدر

المللی و جایگزینی ذخیره جهانی جدیدی به جای دالر و همینطور تغییر نظام  های بین تغییر نظام تسویه حساب
  .حکمرانی جهانی خواهد شد

  

  .JEL: FO2, E42بندی  طبقه
  . جهانی-پژوهی، نظام  جهانی، حکمرانی جهانی، آینده نظام پولیالملل،  بینم اقتصادنظ :های کلیدی اژهو

  

  

  

  
                                                 

 25/2/1391:                               تاریخ پذیرش20/10/1390 :فتتاریخ دریا *
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  مهمقد. 1
های ادواری رخ داده در  های تجاری و نوسان دهنده چرخه تجربه تاریخ بلندمدت گذشته همانطور که نشان

ژمونیک نیز های جابجایی در قدرت ه دهنده چرخه  نشان1)1989آیرس، ( ساله است60 تا 50فواصل زمانی 
گردد که طی آن قدرت   باز می20آخرین مورد از این جابجایی به اوایل قرن ). 1390سیلور و آریگی،  (باشد می

این جابجایی همراه با تغییر نظم .  را گرفت19 و 18نوظهور آمریکا جای بریتانیای کبیر، قدرت هژمونیک قرون 
المللی جدید و همینطور نظام  های بین نی یا تسویه حسابگیری نظام ذخیره جها اقتصاد جهانی است که در شکل

 نظام ،در آخرین مورد ذکر شده دالر جای پوند را به عنوان ذخیره جهانی گرفت. یابد حکمرانی نوین بازتاب می
 شد و در این چارچوب نهادهای جدید 1944الملل بر مبنای موافقات برتون وودز تنظیم در سال  اقتصاد بین
  .المللی پول و گات برای ساماندهی اقتصاد جهانی پا به عرصه حیات نهادند ی و صندوق بینبانک جهان

 در آستانه چرخش دیگری از جابجایی در قدرت هژمونیک و به دنبال آن 21آیا جهان با ورود به قرن 
در این .  استالملل قرار گرفته است؟ پاسخ به این پرسش هدف این مقاله وقوع تغییراتی در نظام اقتصاد بین

ای به عالوه وقوع بحران بزرگ  های اقتصادی جدید منطقه راستا، حدس اولیه مقاله این است که  ظهور قدرت
 از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا را برمال کرده پسالملل  های جدی نظام اقتصاد بین  که ضعف2008

هد شد که آثار مهمی بر ساخت نظام گیری چرخه جدیدی در جابجایی در قدرت هژمونیک خوا موجب شکل
  .الملل خواهد گذاشت اقتصاد بین

در  .صورت سازماندهی شده است ایناین مقاله، در چارچوب این پرسش و پاسخ و حدس اولیه به آن به 
ی در قدرت هژمونیک و رابطه میان این جابجایی و تغییرات یقسمت دوم مقاله، چارچوب نظری مرتبط با جابجا

 جهانی و –این چارچوب، سنتزی از دو رویکرد نظام اقتصاد. شود ه میئالملل ارا ام اقتصاد بینجدی در نظ
 چگونگی جابجایی در قدرت هژمونیک را بر مبنای ضرورت نخستین رویکرد،. شدن دیررس است صنعتی

نزولی حاشیه  به منظور پیشگیری از گرایش -های جغرافیایی جدیدی برای انباشت سرمایه تاریخی پیدایش مکان
 .های ملی در جبران فاصله فناورانه با اقتصادهای پیشرو توجه دارد  بر نقش دولتدیگریکند و   تحلیل می-سود
بجایی  المللی، جا های برآورد شده معتبر داخلی و بین  سوم، بر مبنای روش تحلیلی آماری و بر مبنای دادهبخش

نشان   کشد و های آینده به تصویر می دهای مهم در سالدر قدرت هژمئنیک برحسب جایگاه و موقعیت اقتصا

                                                 
های اقتصادی مهم معتقد است  وی در اثر خود به نام چرخه.  معرفی نمود1925بار نیکالی کندراتیف در سال  ها را نخستین این چرخه. 1

وی . باشد چرخه مبتنی بر فناوری پیشرفته در هر عصر میهر . ، رکود و بحران تشکیل یافته است)رونق(ای از سه مرحله بسط  هر چرخه
این نظریه بعدها توسط جوزف . برد  شروع شده نام می1896ای که از  و چرخه) 1850-1896(، )1790-1849(در اثر خود از سه چرخه 
  . های اقتصادی بکار گرفته شد شومیتر برای توضیح نوسان
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دهد که اقتصاد چین از دهه سوم قرن جاری به بعد از اقتصاد آمریکا برحسب شاخص تولید ناخالص داخلی و از  می
عنوان   اقتصادهای هند و برزیل و روسیه بهچنین هم،نیمه این قرن برحسب شاخص قدرت ملی پیش خواهد افتاد

قطبی جاری به نظمی  این جابجایی موجب گذار از نظم امینتی سیاسی تک. هم ظاهر خواهند شدبازیگران م
 سیاسی بر نظام –بجایی در قدرت هژمونیک و نظم امنیتی ثیر این جاأ چهارم، تبخشدر . تر خواهد شد گرایانه منطقه

و نظام ) المللی های بین یه حسابنظام تسو( مهم آن نظام پولی و ذخیره جهانی ءالملل برحسب دو جز اقتصاد بین
  .گیرد گیری را دربرمی  پایانی مقاله خالصه و نتیجهبخش. شود  حکمرانی اقتصاد جهانی بررسی می

  
   جهانی و چرخه جابجایی در قدرت هژمونیک –نظام اقتصاد : چارچوب نظری. 2

 1 جهانی-نظام اقتصاد .ن مقاله استشدن دیرس چارچوب نظری ای یکرد نظام اقتصاد جهانی و صنعتیوسنتزی از دو ر
) 1982 ،1980 ،1979 ،1974(و امانئول والرشتاین ) 1978(پردازانی چون آندره گوند فرانک  عنوانی است که نظریه

دهند که به طور   میداری جهانی مبتنی بر نظام سرمایهبرمبنای مطالعات مورخانی چون فرناند برودل به نظم 
 به 2).1381فرانک،  ( خود قرار دهد  سر بر آورد و توانست جهان را تحت سیطره به این سو18خاص از قرن 

های   مناطق مختلف جهان دارای جهان18تا پیش از قرن ) 1967: 1372 ،1977: 1388(تعبیر فرناند برودل 
هند و های چین، ایران و ترکیه و  ها یا مراکز اصلی آن را شهرهای بزرگ تمدن اقتصادی خود بودند که هسته

سیطره جهان اقتصادی اروپایی قرار   اقتصاد جهانی یکپارچه شد و تحت، از این تاریخپسدادند؛  اروپا تشکیل می
  .داری وجه مشخصه اساسی آن است گرفت که شیوه تولید سرمایه

 و داری توان در ماهیت  نظام اقتصادی سرمایه  نظام جهانی به جای اقتصادهای جهانی را می دلیل جایگزینی
در این نظام، انباشت سرمایه به منظور دسترسی به سود بیشتر موتور . دنموتفاوت اساسی آن با نظام  فئودالی جستجو 

زا گرایش به حداکثرسازی سود از  طور درون داری به توان گفت که نظام سرمایه به این اعتبار می. محرک آن است
کاری واحد در سطح  قصی نقاط جهان و برقراری تقسیمطریق گسترش وسعت بازار و میزان گردش سرمایه در ا

های ملی مجزا آنچه آنها را به هم پیوند  ها و هویت  یعنی به رغم وجود کشورهایی با نمادها، فرهنگ،جهانی دارد

                                                 
شود که مناش تحوالت  ی از نظریه وابستگی تلقی میئالملل جز شناسی و روابط بین سی و جامعهاین نظریه در متون توسعه، اقتصاد سیا. 1

 به رغم نقد وارده بر این. کند و نقشی برای عوامل داخلی قایل نیست ای اقتصادها و جوامع را صرفاً در منطق انباشت سرمایه جستجو می توسعه
ای، چارچوب نظری مناسبی برای تحلیل  قش دولت توسعه خواه در تحوالت توسعهنظریه به دلیل غفلت از عوامل داخلی از جمله ن

 .تحوالت بلندمدت اقتصاد جهانی است

.  و در اثر نظام جهانی نوین ارائه کرد1974بار در سال  باشد را والرشتاین برای اولین تأثیر چرخه کندارتیف نیز می این نظریه که تحت. 2
ای از   والرشتاین خالصه2004اثر . اند هایی همین نظریه را پردازش کرده دره گوند فرانک نیز با تفاوتپردازان دیگری چون آن نظریه

 . های وی را به خوبی به بحث گذاشته است دیدگاه
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این نظام از یک مرکز یا هسته اصلی از یک محیط . زند تقسیم کار واحد جهانی تنظیم شده توسط سرمایه است می
های اصلی در مرکز این نظام قرار دارند؛  قدرت.  پیرامونی تشکیل یافته استرامونی و یک محیط کامالًپی نیمه

 نوین نیز قمری دورتر  تر قمری نزدیکتر به مرکز و مستعمرات قدیم یا جهان سوم و در حال توسعه های ضعیف قدرت
پیرامونی و چه در قمر  ز چه در قمر نیمهدر طول زمان موقعیت کشورها چه در مرک. دهند از مرکز را تشکیل می
 اما ،تواند تا حدی تغییر یابد های تاریخی و عملکردهای درونی می ها، تصادفات و شانس پیرامونی بسته به موقعیت

های برتر در مرکز این نظام طی قرون   مثال، پرتغال، اسپانیا و هلند قدرتبه عنوان. ماند کلیت آن به همینصورت باقی می
های   ژاپن و روسیه نیز به عنوان قدرت20 با ورود به قرن . بودند که جای خود را به بریتانیا، فرانسه و آلمان دادند17-16

  . اصلی و آمریکا به عنوان ابرقدرت هژمونیک ظاهر شدند
های  و چرخهها  داری در سیر تکوینی خود هم به ناچار با نوسان  جهانی، نظام سرمایه-از منظر نظریه نظام اقتصاد 
. های اصلی و مرکزی خود شود و هم با جابجایی در قدرت  سال مواجه می60 تا 50تجاری عمیقی در فواصل زمانی 

های جدیدی است که  بجایی در قدرت هژمونیک ناشی از بحران در انباشت سرمایه و ظهور قدرت این چرخه جا
مانند ظهور بریتانیای کبیر که قدرت هژمونیک . دکشن قدرت هژمونیک و مرکزی هر عصر تاریخی را به چالش می

 که قدرت هژمونیک بریتانیای کبیر را به 20 را به چالش کشید یا ظهور آمریکا در قرن 18اسپانیا و پرتغال در قرن 
های جاری آن روی سکه تالش  های جدید و افول قدرت از منظر این رویکرد نظری، ظهور قدرت. چالش کشید

در مسیر این تالش، سرمایه ناچار از هم نوآوری فناورانه و هم . رای رهایی از بحران انباشت استسرمایه جهانی ب
کار و  های نیروی های جدیدی است که به عللی چون مزیت رافیایی خود و استقرار در مکان یا مکانغتغییرمکان ج

از این . ی از گرایش نزولی نرخ سود استبازارهای وسیع قادر به گشایش فضاهای جدید برای بازتولید انباشت و رهای
توان گفت که در شرایط کنونی قدرت هژمونیک آمریکا با ظهور شرق آسیا و به ویژه چین مورد چالش قرار  منظر می

این چالش با بحران بزرگ مالی اخیر که به معنای بحران انباشت در آمریکا و سایر اقتصادهای مرکزی . گرفته است
  . تری یافته است دوم است ابعاد عمیقهانی ج از جنگ پس

 جهانی از -های انتقادی، نظام اقتصاد عالوه بر این، از منظر نظریه نظام جهانی و همینطور سایر نظریه
. شود هایی مواجه می اجتماعی جهانی در برابر آن به ناچار با چالش ای دیگر یعنی از منظر افزایش مقاومت زاویه

های اقتصادی و اجتماعی  ها را در سیاستگذاری  ملت–شود و قدرت دولت   جهانی میسرمایه با همان نسبتی که
صرفنظر از . پراکند ، بذرهای مخالفت و مقاومت در برابر خود را نیز در گوشه و کنار جهان میسازد محدود می

های آینده در  داری طی سال  نحوه گذار نظام سرمایهخصوصپردازان در نظرهای متعدد در میان نظریه ف اختال
 تشدید تضادهای اجتماعی و دلیلاین باره که نظام اقتصاد جهانی جاری مبتنی بر رویکرد نئولیبرالی به اقتصاد به 

 و ناتوانی آن در حل و فصل این -محیطی های زیست های اقتصادی تا بحران  از بحران-های مختلف بحران
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 برنر، ،1386 هاروی، ،1384نگری و هارت، ( 1وجود داردنظر  روست اتفاق ها با مقاومتی جهانی روبه بحران
  ). 2009 سن، و 2010  استیگلیتز،،1385

دیگر چارچوب نظری این مقاله است که به منظور )  1962(شدن دیررس الکساندر گرشنکرون  نظریه صنعتی
اه خاصی را برای نظام اقتصاد جهانی جایگ. وب نظری اول مدنظر استچهای نظری موجود در چار پرکردن حفره
ای و فناورانه قائل نیست و بنابراین از این منظر دچار نارسایی  های ملی در پیشبرد تحوالت توسعه نقش دولت

تواند آن را تکمیل کند و توضیحی برای چرایی رسیدن  شدن دیررس می از این رو، نظریه صنعتی. شناختی است روش
از این منظر،  اقتصادهای پیشرو مسیر . نه و جلوتر زدن از آنها بدست دهدبرخی از اقتصادها به اقتصادهای پیشروی زما

خواه  های توسعه مندی از دولت  هتر در صورت بهر  بنابراین اقتصادهای عقب،کنند تحوالت فناورانه را هموار می
بر بزنند و   زمانی میانیند یادگیری فناورانه و انتقال و جذب دانش علمی و فنی به لحاظاتوانند از طریق تقویت فر می

تواند توضیحی باشد بر اینکه چرا میزان رشد اقتصادی  این نظریه می. خود را سریعتر به مرزهای پیشروی جهانی برسانند
 در ،تواند بیشتر از میزان رشد اقتصادهای مرکزی چند دهه گذشته باشد های آینده می های نوظهور طی سال قدرت

 این اقتصادها مسیر تحوالت فناورانه را شروع .اند ه سقف تحوالت فناورانه خود رسیدهحالی که اقتصادهای مرکزی ب
شدن به مرزهای دانش پیشرو میزان رشد اقتصادی  رود که با نیل به همپایی فناورانه و نزدیک  بنابراین انتظار می،اند کرده

  . های آینده داشته باشند بیشتری طی سال
ها و  پژوهی به حدس آینده. شود پژوهی می ط به برداشت ما از رویکرد آیندهنکته نهایی در این بخش مربو

شود که به نوعی همچون چراغ راهنما  های مختلف علوم گفته می تحوالت آینده در حوزهخصوص هایی در فرضیه
  بدیهی است.دهند های صورت گرفته سامان می کنند و مسیر مطالعات و تحوالت را در چارچوب حدس عمل می

این پایه، شناخت امکانات و مسیرهای تحوالت بر مبنای . قبول باشند  ای منطقی و قابل ها باید دارای پایه این حدس

                                                 
کارانه و با رویکردی تمدنی معتقد است  در هر  نیز نه از موضعی رادیکال بلکه از موضعی محافظه) 1378(هانتینگتون  ساموئل. 1

های  داری غربی به رغم ویژگی از نظر وی، تمدن سرمایه. رسد بار تاریخ به پایان می بار و معموالً بیش از یک کم یک تمدنی دست
خاص خود از جمله توانایی آن در ارتقاء سطح استانداردهای زندگی مردم جهان به دو دلیل ممکن است قدرت بازسازی خود را 

ه سقوط اخالقی غرب و دلیل دوم مربوط به تحوالت جمعیتی و فرهنگی در درون جوامع غربی دلیل اول مربوط ب. از دست بدهد
گیری جامعه چند فرهنگی  کاهش جمعیت بومی و افزایش مهاجرت از کشورهای غیرغربی به این جوامع موجب شکل. شود می

مدن غربی را از درون این جوامع فراهم کرده های چندفرهنگی و نقد معیارهای آمریکایی و ت گیری نظریه های شکل شده که زمینه
خلدون و پاول کندی نیز اشاره کرد که نه برمبنای ضرورت تاریخی منطق انباشت  توان به رویکرد تمدنی ابن  در این باره می.است

بجایی در قدرت  های پیر شده در رقابت با جوانترها به جا ها و ناتوان شدن قدرت سرمایه بلکه به علل دیگری چون رقابت دولت
  . تر است ا در مقایسه با نظریه نظام جهانی ضعیف ههای نظری آن رسد چفت و بست اند که به نظر می هژمونیک پرداخته
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ل اجتماعی و ئخواهانه در مورد مسا ها و بایدهای آرمان روندهای گذشته و جاری و قرار دادن آن در قالب مطلوب
ل فنی و مهندسی و فناورانه است ئ مسارابطه باپردازانه در   خیالبینانه و گاهاً های خوش اقتصادی و یا در قالب نگرش

پژوهی در اصل نوعی  آینده). نگری در حوزه فنی و مهندسی است ورن از مصادیق آینده  های تخیلی ژول داستان(
گرایی رایج در  رویکرد تاریخی است با این تفاوت مهم که از جبرگرایی حاکم بر مطالعات تاریخی یا قطعیت

های احتمالی  و روندهای آینده را در چارچوب حدس های انجام شده پرهیز بینی مطالعات اثباتی در مورد پیش
 ،پژوهی به دنبال پیشگویی آینده نیست رویکر آینده) 1376(به تبعیت از رابرت هایلبرونر . کند بندی می صورت

اری که در ساختار جامعه وجود دارد های آشک گرایش بلکه سعی دارد بر مبنای روندهای تکاملی گذشته و
  . انداز آینده را ترسیم کند تصویری از چشم

جایی در قدرت هژمونیک و تحوالت مترتب بر  به طور خالصه، روند بلندمدت تاریخ گذشته دال بر جابه
قدرت های بزرگ که هژمونی  در شرایط کنونی، عالوه بر ظهور قدرت. الملل است آن در عرصه نظام اقتصاد بین

 و تحوالت 2008 اقتصادی -کشند عوامل دیگری از جمله بحران بزرگ مالی  مرکزی آمریکا را به چالش می
ای دیگر از جابجایی در قدرت هژمونیک و به دنبال آن   دال بر تکرار چرخههشناختی و فرهنگی آمریکا هم جمعیت

های  ر قدرتوصحت حدس مذکور مبنی برظهدر ادامه، . الملل است تغییرات اساسی در عرصه نظام اقتصاد بین
های قدرت  های مربوط به شاخص کننده آمریکا را با استناد به داده بزرگ جدید و افول جایگاه و موقعیت رهبری

  .نماییم ملی و تولید ناخالص داخلی بررسی می
  
  ای و جهانی و جابجایی در قدرت هژمونیک طقهنظهور بازیگران جدید م. 3

  قتصادها در شرایط جاریموقعیت ا) الف
کنیم که به معنای میزان اثرگذاری  هر  ها از شاخص قدرت ملی استفاده می برای بررسی موقعیت و جایگاه قدرت

بنابراین، این شاخص به دلیل ترکیبی بودن تصویر بهتری از . ای و جهانی است قدرتی بر روند تحوالت منطقه
در برآورد انجام شده پژوهشکده مطالعات . دهد ست میموقعیت اقتصادها و قدرت هچمونیک آنها بد

یند نه گروه شاخص علمی و فناوری، اقتصادی، اجتماعی، سرزمینی، فرهنگی، ااین شاخص بر) 1388(راهبردی
 برطبق این برآورد آمریکا در حال حاضر با ).1388زرقانی،  (حکومتی، فرامرزی، فضایی و نظامی است -سیاسی

های بعدی  روسیه، چین، انگلستان، ژاپن، فرانسه و آلمان در رتبه. ز کشورهای دیگر جلوتر استتوجهی ا فاصله قابل
  ).1جدول (قرار دارند 
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ترکیبی از شاخص های علمی و فناوری، اقتصادی، اجتماعی، سرزمینی، (بندی اقتصادها بر حسب شاخص قدرت ملی   رتبه.1 جدول
  1388در سال ) ی و نظامی حکومتی، فرامرزی، فضای–فرهنگی، سیاسی

  

  کشور و امیتاز  جایگاه
  )1327(آمریکا  قدرت اول
  )310( آلمان ،)336( فرانسه ،)348( ژاپن ،)441( انگلستان ،)481( چین ،)544(روسیه   قدرت دوم

  قدرت سوم

 نروژ ،)185(وئد ، س)204( برزیل ،)212( هندوستان ،)216(  ایتالیا،)216( اسپانیا ،)227( کانادا ،)237(استرالیا 
 ،)155( اتریش ،)155(، یونان )156( ترکیه ،)160( مکزیک ،)160( فنالند ،)170( هلند ،)177(جنوبی   کره،)179(

 ،)142(ایرلند ، )144( آرژانتین،)144( دانمارک ،)145( زالندنو،)145(، بلژیک)151( ایران،)151(سوئیس
 ،)124( اندونزی،)127( مالزی،)134(پرتغال ، )136(پورسنگا  ،)136( اوکراین ،)137( شیلی،)137(لهستان

، )110( قزاقستان،)110( مجارستان،)111(جنوبی  آفریقای،)112( اسلونی،)113( چک ،)120( تایلند،)124(اسرائیل
، )106( مصر،)107( کراوسی،)107(بلغارستان ، )107( پاکستان،)107(رومانی ، )110(  کلمییا،)110(سعودی عربستان 

  )100( اسلواکی،)105(زوئالون 

های  قدرت
  چهارم و پنجم

  سایر کشورها

  .1388 زرقانی،: مأخذ
  

های اقتصادی، نظامی،   برمبنای ترکیبی از شاخص"بندی ملی رتبه"المللی  سسه بینؤبرآورد دیگری را م
ه تقسیم بر باالترین از آنجا که در این شاخص اطالعات بکار رفت. ده استنموه ئسی، فناوری و جمعیتی ارامالدیپ

های ملی  بندی قدرت رتبه) 2(جدول . رقم هر شاخص شده ضریب بدست آمده بین صفر و یک قرار دارد
های اول و  دهد که در مجموع در مورد قدرت مقایسه این دو برآورد نشان می. کند ه میئبرحسب این برآورد را ارا

سعودی و برخی از  رزیل، مکزیک، ترکیه، ایران، عربستانهای سوم مانند هند، ب دوم و همینطور بخشی از قدرت
 اما در مورد جایگاه کشورهایی چون فیلیپین، نیجریه، عراق، کویت، ،نظر وجود دارد کشورهای اروپایی اتفاق

با توجه به این واقعیت که کشورهایی چون فیلیپین . ازبکستان اختالف وجود داردامارات، پاکستان، مراکش، پرو و 
رسد که در مجموع  های ملی در سطح قزاقستان و ایران و ترکیه در نظر گرفت به نظر می توان قدرت و را نمیو پر

  . بنابراین قابل استنادتر است،برآورد اول با واقعیت انطباق بیشتری دارد
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  ) لماسی، فناوری و جمعیتیهای اقتصادی، نظامی، دیپ ترکیبی از شاخص(بندی اقتصادها برحسب شاخص قدرت ملی   رتبه.2جدول
  2010در سال 

  کشور و امتیاز  جایگاه
  )909/0(آمریکا   ) به باال9/0ضریب ( قدرت اول 

 7/0ضریب (قدرت دوم 
  )899/0تا

  ،)752/0( ژاپن،)759/0( آلمان،)760/0( روسیه،)812/0( انگلستان،)819/0( فرانسه،)834/0(چین

  )699/0 تا 4/0(قدرت سوم 

 ،)627/0(جنوبی  کره،)633/0( هند،)642/0( هلند،)665/0(؛ اسپانیا،)673/0( ایتالیا،)677/0(کانادا
، )565/0(ترکیه،)569/0( بلژیک،)571/0(نروژ، )592/0( سوئد،)616/0( استرالیا،)626/0(برزیل
، )543/0( فنالند،)545/0(مکزیک ، )554/0( دانمارک،)556/0(لهستان، )558/0(اتریش

 ،)508/0( رومانی،)510/0( ایرلند،)511/0( اندونزی،)523/0(سعودی ن عربستا،)532/0(یسیسو
 ،)482/0( اسرائیل،)487/0( مجارستان،)498/0( پرتغال،)498/0(چک، )508/0(یونان
 ،)468/0( آرژانتین،)470/0(جنوبی  آفریقای،)471/0(؛ اوکراین،)473/0( ونزوئال،)479/0(مالزی
 ،)446/0(اسلواکی ، )455/0( ایران،)466/0(ستان قزاق،)467/0( تایلند،)468/0(فیلیپین
، )443/0(نیجریه ، )443/0( مصر ،)444/0( پاکستان،)444/0( کلمبیا،)445/0(امارات

، )424/0( بالروس،)425/0(شیلی ، )426/0( ازبکستان،)429/0(مراکش ، )442/0(الجزایر 
 ،)406/0( پرو،)414/0( لوکزامبورگ،)420/0( کویت،)424/0( کراوسی،)424/0(بلغارستان
  )403/0( لیتوانی،)403/0( عراق،)403/0(اسلوانی

قدرت های چهارم و پنجم 
  399/0ضریب کمتر از (

  سایر کشورها

Source: http://nationranking.wordpress.com.  
  

نمره ) 1(نمودار . ناورانه اقتصادهای مهم همخوانی داردگرفته از قدرت ف این برآوردها با برآورد صورت
تنها انگلیس توان رقابت فناورانه . دهد  که متعلق به آمریکاست نشان می10قدرت فنارورانه اقتصادهای مهم را از 

نمره . رار دارندهای بعدی ق جنوبی و ایتالیا در رده کانادا، آلمان، استرالیا، ژاپن، فرانسه، کره. کامل با آمریکا را دارد
  . دهد  است که در مقایسه با آمریکا فاصله زیادی را نشان می4قدرت فناورانه چین 
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     Source: Carnegie Endowment for International Peace (2010), The World Order in 2050, April 
    www.carnegieendowment.org/events. 

  
  ظرفیت همپایی فناورانه برخی از اقتصادهای منتخب نسبت به اقتصاد آمریکا. 1نمودار 

  
  های آینده موقعیت اقتصادها در سال) ب

 بدست )2030-2050(های  که تولید ناخالص داخلی اقتصادهای مهم را برای دهه) 3(های جداول  بر مبنای داده
ان گفت که چین، آمریکا، هند، ژاپن، برزیل، مکزیک، روسیه، انگلستان، آلمان و فرانسه بزرگترین تو دهد می می

چنانچه اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه در . اقتصادهای دنیا برحسب معیار تولید ناخالص داخلی خواهند بود
طبیعی است با توجه به جمعیت . د از چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بوپسنظر گرفته شود در اینصورت 

بندی این اقتصادها بر مبنای معیار تولید ناخالص داخلی سرانه ترتیب دیگری  باالی کشورهای چین و هند رتبه
با وجود این، در صورت استمرار عملکرد . گیرند های باالتر قرار می یابد و آمریکا و کشورهای اروپایی در رده می

رود  گذشته که توانایی این اقتصادها در همپایی فناورانه آن را تقویت می کند انتظار میهای  رشد اقتصادی طی سال
در اینصورت، با افزایش درآمد سرانه در کشورهای . که شکاف درآمد سرانه میان کشورهای مذکور کاهش یابد

 دارای چین و هند که تقریباً
3
عنوان موتور   این کشورها بهتدریج هبرود که  میجمعیت جهان هستند این انتظار  1

این .  به یکی از مراکز مهم اقتصاد جهانی درکنار آمریکا و اتحادیه اروپا تبدیل شوندحداقلرشد اقتصاد جهانی یا 
نشان ) 2009(های جمعیتی سازمان ملل  بینی پیش. شود تر می گرفتن تحوالت جمعیتی جهان تکمیل نظر تصویر، با در

 ثابت و جمعیت مناطقی چون خاورمیانه، یافته کنونی تقریباً  آینده جمعیت کشورهای توسعه هد طی چهار دههد می
 هند و خاورمیانه ،این افزایش جمعیت برای شرق. توجهی خواهد داشت آسیا و آفریقا افزایش قابل شرق و جنوب

نونی به معنای ایجاد فرصت بر حسب بازارهای داخلی یافته ک توسعهدر کنار افزایش میزان همپایی فناورانه با کشورهای 
های  آنچه داده. به معنای ایجاد چالش است) با بیشترین میزان رشد جمیعت(ای و برای کشورهای صحرای آفریقا  و منطقه
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ی و همینطور کشورها) های سوم قدرت(پیرامونی  ییدی بر افزایش کشورهای نیمهأد تنده این جداول در مجموع نشان می
 جهانی بر حسب شاخص قدرت -توان گفت که ساختار اقتصاد  به این اعتبار می. است) های اول و دوم قدرت(مرکزی 

شدن  زدگی و پیرامونی  اما در سطوح پایین درجه حاشیه،ملی تا حدی در سطوح میانی و باال همگراتر خواهد شد
ا و آمریکای التین بیشتر شده است و در صورت عدم ای از آفریقا برخی از کشورهای جنوب غربی آسی های عمده بخش

   .اصالح نظام حکمرانی جهانی در جهت کاهش چنین شکافی حاشیه زدگی بیشتر نیز خواهد شد
  

   2050 و 2030های   سالطیبینی تولید ناخالص داخلی برخی از اقتصادهای منتخب   پیش.3جدول 

 ) دالرردمیلیا(

  کشور
 میانگین رشد در

  دروه
)2007-1997(  

میانگین رشد در 
  دروه

)2009- 2007(  

بینی رشد  پیش
  ساالنه برای

)2050- 2009(  

تولید ناخالص 
داخلی در سال 

2009  

بینی تولید  پیش
ناخالص داخلی 

  2030در سال 

بینی تولید  پیش
ناخالص داخلی 

  2050در سال 
  1267  527  223  1/4  2  5/2  آرژانیتن
  2257  1501  887  9/2  1/5  6/3  استرالیا
  6020  2440  1011  1/4  2/2  8/2  برزیل
  3154  2083  1171  6/2  -1  3/3  کانادا
  46265  21479  3335  6/5  8/8  6/9  چین
  4528  3323  2203  1/2  -1  4/2  فرانسه
  4535  3593  2833  4/1  -1/2  6/1  آلمان
  15384  5328  1065  9/5  3/6  7  هند

  2975  2197  354  8/4  5  7/2  اندونزی
  2580  2073  1732  3/1  -1/3  5/1  ایتالیا
  6216  5786  4467  1/1  -1/3  1/1  ژاپن

  2812  2122  945  5/2  6/0  1/4  کره جنوبی
  5709  2397  866  3/4  -1/3  3/3  مکزیک
  4297  2487  869  3/3  2/1  7/5  روسیه

  2419  896  348  8/4  7/1  2/3  عربستان سعودی
  1919  791  271  3/4  -4/0  7/3  نوبیجآفریقای 
  3536  1437  509  4/4  -9/1  4  ترکیه
  4997  3597  2320  1/2  -9/2  9/2  انگلستان
  38646  22258  12949  7/2  -2/1  3  آمریکا

 Source: Carnegie Endowment for International Pease (2010), The World Order in 2050.   
  

 1995بت سال بینی میزان تولید ناخالص داخلی کشورها به روش برابری در قدرت خرید و به قیمت ثا پیش
 از آمریکا و هند نیز در 2030 از اتحادیه اروپا و در اواسط دهه 2020دهد که چین در انتهای دهه  نشان می) 3نمودار(
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 برزیل از نیمه این ،همچنین.  از آمریکا پیشی خواهند گرفت2090 سال پیرامون از اتحادیه اروپا و 2070انتهای دهه 
 اقتصادهای مجددبینی به معنای خیزش  تحقق این پیش.  از ژاپن پیش خواهد افتاد2080 سال پیرامونقرن از روسیه و 

  .  آمریکایی به ویژه در شرق است-غیراروپایی
  

  
  .2007آرومار روی، : مأخذ     

  )1995ابت های ث به برابری در قدرت خرید و قیمت (21های بزرگ در قرن  بینی نقاط تالقی تولید ناخالص داخلی قدرت پیش. 2نمودار
  

های  برحسب ترکیبی از شاخص(های انجام شده از  قدرت ملی  بینی  پیش،دهد نشان می) 2(چنانچه نمودار 
 2050 و 2025، 2009در سه مقطع ) ای جمعیت، تولید ناخالص داخلی، فناوری و مخارج نظامی معمولی و هسته

بینی آمریکا،  برمبنای این پیش. چهارم به بعد استدال بر جایگزینی تدریجی چین به عنوان قدرت اول جهان از دهه 
گروه درجه  های هم گروه بعدی، روسیه، برزیل، ژاپن و مکزیک نیز قدرت های هم هند و اتحادیه اروپا قدرت

  . تر را شکل خواهند داد پایین

 
  .2009رینارد،  توماس: مأخذ              

  2050 و2025های  خص قدرت ملی طی سالبینی جایگاه اقتصادها برحسب شا پیش. 2نمودار
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  الملل  سیاسی و نظام اقتصاد بین-انداز نظم امنیتی چشم .3
توان در چارچوب   محقق شود در اینصورت میانداز بازیگران جدید کامالً های مذکور از چشم بینی اگر پیش
 سیاسی -م نوین امنیتیظنگیری  جایی قدرت و شکلبای دیگر از جا  جهانی از ضرورت آغاز چرخه-نظریه نظام

  .پردازیم انداز احتمالی این دو موضوع می در ادامه، به چشم. الملل جدید سخن گفت و نظام اقتصاد بین
  

   سیاسی-نظم امنیتی) الف
های اقتصادی، مشروعیت  ای و بحران های منطقه های مربوط به نظم نوین جهانی از جمله ظهور قدرت چالش

انداز تغییر و تحوالت در این نظام  ین رو، چشمااز . ال برده استؤرهبری آمریکا را زیرس جهانی به -نظام اقتصاد
 را پرداز مطرح مطالعات استراتژیک امنیتی سه سناریو  نظریه)1388( بوزان بری. انداز قرار دارد چشم بیش از پیش در

  :کند  مطرح میخصوصدر این 
های   قدرت بزرگ باقی خواهد ماند که تعداد قدرتاین نظام همچنان به صورت یک ابر قدرت و چند"

شود  بزرگ ممکن است سه، چهار یا پنج مورد باشد؛ به نظامی مشتکل از دو ابر قدرت و چند قدرت بزرگ تبدیل می
 شود که در آن هیچ ابر قدرتی های بزرگ ممکن است سه یا چهار مورد باشد؛ به نظامی تبدیل می که تعداد قدرت
  ".پنج، یا شش مورد خواهد بود  در عوض دارای چند قدرت بزرگ است که تعداد آنها چهار،وجود ندارد و
ترین حالت طی چند سال آینده نزدیک، گزینه اول است که در آن آمریکا همچنان به عنوان قدرت  محتمل

سیه در شرق اروپا و های جهانی دیگر از جمله چین و ژاپن در شرق آسیا، رو اول باقی خواهد ماند و همراه با قدرت
به این اعتبار، این .  جهانی را شکل خواهند داد-آسیای میانه و اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی مرکز نظام اقتصاد

 چندجانبه گذار خواهد کرد و از نیمه دهه دوم این قرن حالت –نظم از حالت کنونی تک قطبی به تک قطبی
گیری  در این حالت، با توجه به شکل.  به سناریوی سوم را خواهد گرفتگرایانه نزدیک گرایانه و چندجانبه منطقه
یند تالقی اجنوبی نظم کلی جهانی بر چون هند، ایران، ترکیه، برزیل، آرژانتین و آفریقایهمای  های منطقه قدرت

 صورت را بهای  گری منطقه بوزان قطبی. ای خواهد بود های کوچکتر و قطبی منطقه های مرکزی و قدرت منافع قدرت
  :کند  زیر بیان می

 هندوستان و پاکستان کنند مثالً ای خاص را تعیین می ای قطبیت هر مجموعه امنیتی منطقه های منطقه قدرت"
فارس، مصر، اسرائیل و  سعودی در خلیج جنوبی در جنوب آفریقا، ایران، عراق و عربستان در جنوب آسیا، آفریقای

سیا دوقطبی آفریقا یک قطبی است، جنوب آارد مشابه و بدین ترتیتب جنوب سوریه در خاور نزدیک و سایر مو
  ".شرقی چندقطبی است جنوبی و آسیای است و خاورمیانه، آمریکای
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   سیاسی جهانی-نظام حکمرانی اقتصادی) ب
اسی های تاریخی گذشته به ناچار موجب تحوالتی در نظام حکمرانی سی  سیاسی همچون تجربه-تغییر نظم امنیتی

الملل و نهادهای اقتصادی  نظام حکمرانی جهانی به مجموعه قواعد و حقوق بین. و اقتصادی جهانی خواهد شد
نهادهای اصلی این . شود سیاسی و فرهنگی داللت دارد که  نظم امنیتی و اقتصادی جهان از طریق آنها اعمال می

المللی پول و سازمان تجارت جهانی  وق بیننظام چون سازمان ملل متحد در عرصه سیاسی و بانک جهانی، صند
الملل هستند که به علل ظهور بازیگران جدید و  گر نظام اقتصاد بین در عرصه اقتصادی از جمله نهادهای تنظیم

  .رود ا میهمقاومت اجتماعی موجود انتظارتغییراتی اساسی در ساختار سازمانی آن
  
   سازمان ملل-

می شورای امنیت است که به طرف پیروز در ئد وارده در ارتباط با اعضای داترین نق در مورد سازمان ملل مهم
این سازمان با . شود محدود می) ، فرانسه، انگلستان وچین)کنونی روسیه(آمریکا، شوری سابق (جنگ جهانی دوم 

نیز در  اقتصادی لحاظمین نظم سیاسی و امنیتی از أسیس شد تا ضمن تأ ت1945مین صلح جهانی در سال أهدف ت
در این . چارچوب اعالمیه جهانی حقوق بشر حق دسترسی به حداقل نیازهای اساسی برای مردم جهان را فراهم کند

، شورای اقتصادی )فائو( اجتماعی این سازمان از جمله سازمان خواربار و کشاورزی -های اقتصادی راستا، ارگان
، برنامه توسعه )یونیسف(آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل کار، سازمان  المللی سازمان بین سازمان ملل، اجتماعی

 های فراوانی های گذشته تالش در دهه) انکتاد(و کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل ) یونیدو(صنعتی سازمان ملل 
نه و طلبا های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیرامونی با رویکردی کم و بیش استقالل برای پیشبرد برنامه

 ها با حاکمیت رویکرد اجماع واشنگتنی تا حدی  به بعد این تالش1980های  هر چند طی دهه. اند گرایانه داشته عدالت
 1990ثیر رویکرد توسعه انسانی در اواخر دهه أت که تحت ای هزاره سوم هداف توسعه ا اما با معرفی برنامه،به محاق رفتند

  در صحنه اقتصادی و اجتماعی جهانی قویتر از قبلمجددکشورهای جهان ابالغ شد ای به  عنوان منشور توسعه تهیه و به
محور از سوی این نهاد  ای و عدالت ای دانست که با نگاه توسعه توان تالش دوباره این برنامه را می. حاضر شده است

 توان به این اعتبار، می.  شده استالمللی پول و بانک جهانی تنظیم کشانه اقتصادی صندوق بین های ریاضت درمقابل برنامه
گفت که سازمان ملل با اعتقاد به مفهوم شهروندی جهانی و حقوق جهانی بشر ضمن همدلی با روند کلی جهانی 
شدن اقتصاد معتقد به افزایش نابرابری اقتصادی میان گروه کشورهای فقیر و غنی بوده و از این رو ابتکارهایی را 

گاه دالمللی را از دی بنابراین، رویکرد حاکم بر این نهاد بین. تر کردن این روند بکار برده است برای منصفانه و عادالنه
کارانه  المللی و رویکرد محافظه توان حد فاصل میان دو رویکرد رادیکال به اقتصاد جهانی و نظم بین ای می توسعه

  ).1383خور،  (اجماع واشنگتنی دانست
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 دارد که یکی از دالیل اصلی بسیاریملل با آنچه در منشور آن ذکر شده تفاوت با وجود این، عملکرد سازمان 
این قدرت نابرابر ریشه در حق . های اساسی آن موجود است گیری گردد که در تصمیم آن به قدرت نابرابری باز می

اساسی  نیاز به اصالح ای های منطقه گیری قدرت وتوی پنج عضو شورای امنیت دارد که با توجه به تغییر شرایط و شکل
 عنان  وکوفی)1380جاکوبسن، ( این موضوعی است که افرادی مانند دبیران کل پیشین سازمان ملل پطروس غالی. دارد

 کار  المللی چون کمیسیون جهانی بررسی ابعاد جهانی شدن وابسته به سازمان بینهمو همینطور نهادهایی ) 1385(
تواند در اظهارات باراک  نتیجه این فشارها را می. کید دارندأد و برزیل بر آن تهای نوظهوری چون هن و قدرت) 1384(

می به شورای ئ به هنگام مسافرت به هند دید که در آن از اضافه شدن هند به عنوان عضو دا2010 نوامبر 8اوباما در 
ای شورای امینت به معنای ورود هند در آینده به جمع اعض). 2010پست،  واشنگتن( امنیت سازمان ملل حمایت کرد
  .گراتر شدن این نهاد خواهد بود ورود اعضایی دیگر و کثرت

  
  المللی پول و بانک جهانی   صندوق بین-

 به همین دلیل بعد از دوره ، گرایش قوی به برداشت افراطی از رویکرد بازارگرا دارندنهادهای برتون وودز عمدتاً
 اند داشته "بازار را به حال خود رها کن"شدیدی به جااندازی ایده نئولیبرالی گر کینزی تمایل  انباشت سرمایه مداخله

عالوه بر این، از آنجا که ساختار نهادی صندوق و . اند وقوع بحران در معرض نقدهای شدید قرار گرفتهکه اینک با 
 "یأیک دالر، یک ر"ها برمبنای میزان مشارکت مالی اعضاء و قاعده  گیری ی است که تصمیمبانک جهانی به نحو

  .ای بیشتر شده است های منطقه شود ضرورت اصالح ساختاری آنها با توجه به ظهور قدرت گرفته می
در نقد تندی که بر صندوق و عملکرد آن دارد معتقد است ساختار ) 1386و1382(جوزف استیگلیتز 

دی صندوق به نحوی است که درآن به جای آنکه صدای کارگران و محرومان کشورهای درحال توسعه و نها
مدیر سابق . رسد فقیر شنیده شود صدای صاحبان سرمایه از طریق وزرای دارایی و بازرگانی به گوش می

ند تا از صندوق ک  به رغم احتیاطی که با توجه به موقعیتش می-مایکل کمدسوس -االمللی پول  صندوق بین
واقعیت این است ). 1382 توماس،( کند دری نشود بر واقعیت ساختار قدرت نابرابر در آن اذعان می چندان پرده

گیری در این نهاد   از جنگ جهانی دوم قدرت و مرجع اصلی تصمیمپسکه آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک 
 میلیون نفر 623انسه، ژاپن وعربستان با جمعیتی بالغ براین کشور به همراه کشورهای انگلستان، آلمان، فر. است

  میلیارد نفر4/5این در حالی است که سایر کشورها با جمعیتی بالغ بر . ی صندوق را دارندأ درصد از حق ر67/43
 اهمیت این است که تصویب هرگونه تصمیم اقتصادی ئزنکته حا.  درصد دارند33/56ی به میزان أدارای حق ر
 درصد 68/17به این صورت، آمریکا با در اختیار داشتن .  درصد آراء است85 مشروط بر کسب در صندوق

یید تمام اعضای دیگر باشد وتو کند أتواند به تنهایی هرگونه تصمیم اقتصادی را حتی اگر مورد ت ی میأر
  ).1382توماس، (
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ف ادعای مربوط به بیطرفی ارزشی های آن برخال گیری نتیجه سلطه آمریکا بر این نهاد این است که تصمیم
های  در واقع، منابع مالی صندوق ابزاری  است در اختیار قدرت). 1382استیگلیتز، (کند  بار ارزشی و سیاسی پیدا می

نوازند و یا تشویق اقتصادهایی که عملکرد  مرکزی برای تنبیه اقتصادهایی که سازی ناهمساز با منافع آنها می
مارتین فلدشتاین از اقتصاددانان .  استیگلیتز تنها نیستخصوص در این ،یید آمریکاستأرد تشان مو اقتصادی سیاسی

مدت این حق اخالقی  برجسته حوزه مالیه عمومی معتقد است که نیاز حاد کشورها برای دریافت کمک مالی کوتاه
 .)1381تب، ( یند سیاسی کندا فرهای فنی خود را جایگزین پیامدهای دهد که قضاوت المللی پول نمی را به صندوق بین

حتی هنری کیسینجر استراتژیست مطرح امنیت ملی و وزیر پیشین خارجه آمریکا معتقد است که صندوق بیش از آنکه 
  ).1387تب، (کند  ل اقتصادی نگاه کند از دریچه منافع کشورهای غربی نگاه میئمنافع کشورهای پیرامونی به مسا از دریچه

  
   جهانی سازمان تجارت.4

 به منظور تنظیم روابط 1945است که در سال ) گات( موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، یکی از نهادهای برتون وودز
 به 1995این نهاد از سال . سازی برای گسترش تجارت آزاد شکل گرفت داری و زمینه تجاری بلوک نظام سرمایه

رهای بیشتری نقش فعالتری در پیگیری سیاست آزادسازی سازمان تجارت جهانی تغییر شکل داده و با عضویت کشو
 . تجاری بر عهده داشته است

رسد که این سازمان از  ی است به نظر میأبا توجه به اینکه در سازمان تجارت جهانی هرکشور دارای یک ر
جام شده پیرامون رفع  اما در اینجا نیز تجربه گذشته درباره مذاکرات ان،تری برخوردار است ساختار نهادی دموکراتیک

دهد که تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر قاعده منصفانه و  یافته نشان می ای در کشورهای توسعه ای و غیرتعرفه موانع تعرفه
به همین دلیل، این نهاد نیز مانند دو نهاد دیگر در معرض نقدهای جدی قرار دارد ). 1387استیگلیتز، ( ای نیست عادالنه

  .صالحات در آنها را بیشتر از قبل کرده استکه ضرورت اعمال ا
هرچند با عضویت چین در این سازمان و تقویت جبهه کشورهای جنوب در برابر کشورهای شمال این 

چون حقوق مالکیت معنوی هملی ئبا وجود این، هنوز مجادالت بر سر مسا. ساختار تا حد کمی تغییر یافته است
در دور . یافته باقی است ت کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعهروی صادرا ای پیش و موانع غیرتعرفه

افزایش در اصل، . یافته بود مین منافع کشورهای توسعهأ در راستای تطوالنی اروگوئه تصمیمات اتخاذ شده عمدتاً
توسعه نتیجه یافته بیشتر مدنظر بود تا افزایش صادرات کشورهای در حال  وسعت بازار برای صادرات کشورهای توسعه

میانگین تعرفه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای کاالهای وارداتی   پس از اجرای تعهدات دور اروگوئهاینکه
  سازمان همکاری و توسعهأیافته بود که با مبد از کشورهای در حال توسعه چهار برابر بیشتر از کشورهای توسعه

 کاالهای کشاورزی رایطی که صادرات کشورهای پیرامون عمدتاًدر ش). 1387استیلگیتز،( شد اقتصادی وارد می
ای در مرکز کاهش یابند و بازار این کشورها  های یارانه کند که حمایت و اولیه است، تجارت منصفانه ایجاب می
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ها و کاهش  یافته به رغم فشار بر دیگران برای رهاسازی قیمت کشورهای توسعه .به روی چنین صادراتی باز شود
 2002 به نحوی که در سال ،اند های کشاورزی را همچنان ادامه داده پرداخت یارانهها، حمایت داخلی از طریق  ارانهی

همینطور در شرایطی که بازار کار برخی از کشورهای ). 1387استیگلیتز، ( دالر رسید    میلیارد300رقم آن به بیش از 
کند که کشورهای  مواجه است، تجارت عادالنه ایجاب می ناشی از انفجار جمعیت جنوب با بیکاری ساختاری

موانع (کنند  ای فیلترگزاری می گونه  اما در عمل به،کارشان را به روی نیروی کار این کشورها باز کنند مرکز بازار
  .شوند که سرمایه انسانی کشورهای جنوب را جذب و مانع از ورود نیروی کار غیرماهر می) ای غیرتعرفه

 
  انداز  چشم. 5

   نهادهای حکمرانی جهانی آیا در آینده ساختار آنها تغییرات اساسی خواهد یافت؟خصوصبا این توضیحات در 
در پاسخ به این پرسش باید آنچه تاکنون مورد تحلیل قرار گرفته است را کنار هم بگذاریم تا ببینیم نیروی الزم برای 

نظر اقتصادی دو بحران اخیر افزایش قیمت مواد غذایی و مالی از . خیراعمال فشار جهت تغییرات وجود دارد یا 
 را به 1التین مشروعیت رویکرد اجماع واشنگتنی های مالی پیشین شرق آسیا و آمریکای آمریکا در کنار بحران

کالن طی سی  اقتصادکه  از بحران اعالم کرد پس) 2009(ال برده است تا جایی که پاول کروگمن ؤشدت زیرس
منظور وی اقتصاد کالنی است که با . ه در بهترین حالت غیرسودمند و در بدترین حالت زیانبار بوده استسال گذشت

های کالن اقتصادی را بر مبنای بنیادهای خرد و  اعتقاد به کارایی سازوکار خودکار بازار آزاد سعی کرد سیاست
های   اما امروز کینز در روایت، حذف کنددیدگاه افراطی بازارگرا تدوین و اقتصاد کالن کینزگرا را از صحنه

. توان گفت قویتر از پیش تر پست کینزی دوباره به صحنه بازگشته است و در واشنگتن حضور دارد می رادیکال
های دولتی را به  دولت آمریکا از ترس سقوط بخش واقعی اقتصاد آموزه کینز مبنی بر تحریک طرف تقاضا هزینه

ها و  سازی معکوس زده و بنگاه  به خصوصی اقدامهای دولتی سازی بنگاه ی خصوصیاجرا گذاشته است و به جا
عالوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی به همراه استرالیا و ژاپن . کند سسات ورشکسته مالی و غیرمالی را دولتی میؤم

صورت، رویکرد   اینبه. اند در تنظیم بسته مالی برای کمک به خروج اقتصاد جهانی از رکود دست به کار شده
. نشینی شده است  عقببههای اقتصادی بود ناچار  کننده اصلی سیاست افراطی بازارگرایی که برای سه دهه تعیین

                                                 
 در پاسخ به معضل رکود تورمی و کندشدن فرایند انباشت سرمایه 1970رویکرد اجماع واشنگتنی رویکردی است که در اواخر دهه . 1

وجه تسمیه این نام که الیور ویلیامسون  آن را برای بار اول بکار برد از آن روست که سه نهاد . ا و انگلستان ظاهر شددر  اقتصادهای آمریک
های تعدیل اقتصادی و تثبیت  کننده بسته سیاست داری آمریکا تدوین المللی پول، بانک جهانی و خزانه مستقر در واشنگتن، صندوق بین

سازی حداکثری دولت و آزادسازی  بر مبنایی دیدگاهی نئولیبرالی به اقتصاد تنظیم شده بود و کوچکای که  بسته. ساختاری بودند
معتقد است این نام ) 1995(طور که پاول کروگمن  البته، همان. شد حداکثری تجاری و مالی از طریق اجزای مختلف این بسته دنبال می

 .های اقتصادی این دوران دارد نده منافعی است که واشنگتن در سیاستده تنها به معنای جغرافیایی مذکور نیست، بلکه نشان
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 گیری های نئوکینزی، اقتصاد توسعه، پست کینزی و اقتصاد سیاسی رادیکال در حال شکل بنابراین، سنتزی از دیدگاه
ای در نظام   به نحوی که اقتصادهای پیرامونی را به شکل منصفانه-ن ووودزاست که بر تجدید ساختار نهادهای برتو

  . کید داردأ ت-اقتصاد جهانی ادغام کند
ای نیز تجدید ساختار این نهادها و همینطور نهاد  ه و منطقهبگیری نظم سیاسی امنیتی جدید چندجان شکل

 .تواند داشته باشد  تری می که ساختار دموکراتیکچنین نظمی . انداز قرار داده است سازمان ملل متحد را در چشم
 .سازد ای فراهم می گرا در سطح منطقه های اقتصادی حمایت اقتصادی زمینه را برای اعمال سیاست لحاظاز 

چون کروگمن در همکید اقتصاددانان نئوکینزی أتواند همراه با سیاست استراتژیک تجاری مورد ت گرایی می منطقه
های  تواند به توسعه اقتصادی همگراتری در پرتو قدرت های منطقی می مین حمایتأکه با تسطح منطقه باشد 

مین شرایط عینی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته سابقه أچنین نظمی گرچه امروزه به دلیل ت. ای منجر شود منطقه
دغدغه ) 1954(والنی  زمانی که کارل پ،گردد  از جنگ جهانی دوم باز میپسهای  طوالنی دارد که به سال

  .مین صلح و عدالت جهانی را داشتأگرایی به مثابه چارچوبی مناسبتر برای ت منطقه
یافته شمال در سازمان تجارت جهانی و سر باز زدن آنها  گیری جبهه جنوب در برابر کشورهای توسعه شکل

دهد که کشورهای جنوب سعی  ن میاز ادامه مذاکراتی که بیشتر در راستای تامین منافع کشورهای شمال است نشا
های سازمان تجارت جهانی قواعد این نهاد را در عرصه  گیری کنند با در دست گرفتن ابتکار عمل در تصمیم می

های اقتصادی پیشنهادی   یعنی به جای تمکین از آنچه تاکنون درباره بیطرفی سیاست،تجارت جهانی منصفانه کنند
گیری اقتصادی که مبتنی بر رابطه نابرابر  اند که هر نوع تصمیم  به این باور رسیدهشد نهادهای برتون وودز گفته می

 بنابراین بر اصالح نظام ،کننده منافع آنها باشد مینأرود ت تواند دست کم آنچنان که انتظار می قدرت باشد نمی
جنوب با تغییر و تحوالت  در میان کشورهای دیدگاهاین تغییر . اند تأکید نمودهسیاست و قدرت مرتبط با آن 

های اجتماعی جهانی همراه شده است که  م سیاسی امنیتی جهان و همینطور ظهور جنبشظ ن احتمالی در عرصه
ی برمبنای مشارکت مالی أتواند به نتایجی از جمله تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد، تغییر قاعده ر می

سای این نهادها از میان کشورهای جنوب و منصفانه شدن قواعد و ؤتخاب رنطور انمیدر صندوق و بانک جهانی و ه
  . های سازمان تجارت جهانی منجر شود گیری تصمیم

گرایی جدید در  دهد که نظم امنیتی سیاسی جهان در مسیر تقویت منطقه ای نشان می های منطقه ظهور قدرت
های اجتماعی جدید و سیاست نظام سوم و   جنبشها و همینطور در مسیر تقویت سیاست جدید،  ملت-سطح دولت

رود که با تقویت هرچه بیشتر  بنابراین، انتظار می. شدن از نوعی دیگر هستند افکار عمومی است که در پی جهانی
های اجتماعی و همینطور با افرایش قدرت اقتصادی سیاسی  اعتراضات به عملکرد اقتصاد جهانی از سوی جنبش

ای در این نهادها افزایش یابد و فشار برای اعمال اصالحات  های منطقه زنی قدرت قدرت چانهمناطق مختلف جهان 
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  . ساختاری به نحوی که ذکر شد بیشتر شود
  
  انداز نظام مالی و پولی و ذخیره ارزی جهان  چشم.5-1
  انداز نظام مالی  چشم.5-1-1

هانی ضرورت اصالح نظام مالی و پولی جهانی را ثیر بسیار شدید آن بر اقتصاد جأبحران بزرگ مالی آمریکا و ت
نظام مالی طی سه دهه گذشته در چارچوب رویکرد اجماع واشنگتنی و توصیه . بیش از پیش تقویت کرده است

های منفی بسیار جدی در  ثیر ضربهأت سیاستی آن مبنی بر آزادسازی مالی شکل گرفت و اقتصاد جهان را تحت
های اخیر ضرورت طراحی نظامی دیگر را در کنار تجدید ساختار نهادهای  بحران. دادمقاطع و مناطق مختلف قرار 

های مالی  کنترل حرکت و جابجایی سرمایه. حکمرانی جهانی پیش کشیده است که الزم و ملزوم یکدیگرند
وبین اقتصاددان مالیات توبین که به نام جیمز ت. انداز قرار دارد از جمله اصالحاتی است که در چشم) پورتفولیوی(

کینزگرا و برنده جایزه نوبل اقتصاد نامگذاری شده از جمله راهکارهای عملیاتی است که توبین برمبنای دیدگاه 
های مالی به موقعیت جدی و خطرناکی منجر  گیری حباب معتقد است شکل) 1936(کینز . ه کرده استئکینز ارا

 توبین در سال ،در این راستا.  تمام معامالت ممکن کنترل شودشود که باید از طریق مالیات انتقالی دولت بر می
 از کنار گذاشتن نظام نرخ ارز تثبیت شده به منظور حفظ ثبات در بازارهای ارزی جهان وضع مالیات بر پس 1971

 جیمز گفتگو با(کید بیشتری کرد أ بر آن ت1990های مالی دهه  معالمات ارزی را پیشنهاد داد و سپس به دنبال بحران
  ).  به نقل از سایت ویکی پیدیا2001توبین، 
 ضرورت کنترل حرکت سرمایه مالی جهانی پیش آمده خصوص های جدی که در کنون با توجه به بحثا

ها نیز  المللی سایر دارایی این مالیات که بر معامالت بین. این نوع مالیات نیز بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است
های معامالت مالی از رشد بیش از اندازه این بخش   با افزایش هزینهاوالً. ست دارای چند اثر مهم استاعمال ا قابل

کند و هم  کند و به اینصورت هم در سطح ملی تعادلی بین سرمایه مالی و سرمایه غیرمالی ایجاد می جلوگیری می
بع مالی حاصله از این نوع مالیات در صندوقی  مناثانیاً. شود ها می در سطح جهانی مانع از جابجایی سریع سرمایه

دهد  برآوردهای انجام شده نشان می. شود ای کشورهای جنوب می های توسعه کمک به اولویتآوری و صرف  جمع
مین نیازهای اساسی أتواند صرف ت شودکه می آوری می  میلیارد دالر جمع45گیری چنین صندوقی ماهانه  که با شکل

  .)1383تب، ( کشورهای فقیر شود
  

  انداز نظام پولی و ذخیره ارزی  چشم.5-1-2
سیس پول جدیدی به نام بانکور را داد تا به عنوان أ کینز پیشنهاد ت1944به هنگام مذاکرات برتون ووودز در سال 
 از کینز این پس. المللی بکار رود که از سوی آمریکا رد شد های بین ذخیره ارزی جهانی و وسیله تسویه حساب
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 عنوان معمای تریفین در متون اقتصادی شناخته شده تحت دنبال کرد که 1960ث را رابرت تریفین در دهه بح
المللی پول را به جای دالر به عنوان ذخیره  حق برداشت مخصوص صندوق بین1970در دهه ) 1351(تریفین . است

کردن آن از پول   ارزی جهانی و مستقل هچنین پیشنهادی این است که با جدایی ذخیر دلیل طرح. جهانی پیشنهاد داد
مین نقدینگی جهانی برای مواجهه با شرایط أثر و تؤملی کشور خاصی اقتصاد جهانی را از منظر مدیریت تقاضای م

 پول کشوری که زمانی. توان اداره کرد های بین کشوری بهتر می رکودی و همینطور برقراری تعادل در ترازپرداخت
گیرد و واحد ذخیره ارزی نیز  المللی کاالها و خدمات مورد استفاده قرار می  در مبادالت بینبه عنوان پول جهانی

آید که با استفاده از چنین مزیتی دست به استقراض  شود این امکان برای اقتصاد موردنظر پیش می محسوب می
در عین حال، تبدیل چنین . هدثباتی قرار د قاعده از اقتصادهای دیگر بزند و اقتصاد جهانی را در معرض بی بی

گیرد تا مازاد حساب جاری برخی از کشورها را  اقتصادی به عنوان ذخیره جهانی این امکان را از اقتصاد جهانی می
ه اعتبار به کشورهای دارای کسری پرداخت کند و به اینصورت تعادلی بین جریان خروجی و ورودی ئاز طریق ارا

همینطور، برخورداری از مزیت پول . ثر جهانی را اعمال کندؤدیریت تقاضای مسرمایه بین کشورها برقرار و م
تر دریافت کند  دهد که از کشورهای دیگر وام با بهره پایین جهانی این امکان را به اقتصادی مانند اقتصاد آمریکا می

به .  پرداخت کنند جهانی به همین کشورها وام با بهره باالترسسات مالی و پولی و نهادهایؤو در مقابل م
  . کند اینصورت، جریان سرمایه معکوس عمل می

اقتصاددانان نئوکینزی .  بر تغییر ذخیره جهانی بوجود آمده استبسیاری از بحران مالی اخیر، فشارهای پس
نیز از جمله مدافعان مهم چنین ) 1381(و پست کینزی چون پاول دیویدسون ) 1386(چون جوزف استیگلیتز 

و ) به تعبیر استیگلیتز( با این تفاوت که به جای حق برداشت مخصوص بر بانکور یا پشت سبز جهانیطرحی هستند
همانطور که استیگلیتز معتقد است این تنها یک امکان نظری . کید دارندأت) به تعبیر دیویدسون(المللی واحد تهاتر بین

 ،اند مشابه آن را بکار ببرند  سعی کرده1997 از بحران پسای کشورهای شرق آسیا  نیست، بلکه در سطح منطقه
پذیر  شود، اما امکان سیس چنین نظامی با مخالفت آمریکا مواجه میأهرچند ت. باشد میبنابراین قابل عملیاتی شدن 

از نظر .  دست به اقدم جمعی بزنند آمریکا نیز ناچار از پذیرش آن خواهد شدرابطهوقتی سایر کشورها در این . است
 امین توسعه بایست  میعالوه بر پرهیز از مشکالت مذکور ناشی از نظام کنونی  هدف ذخیره جهانی جدیداستگیلیتز

برای انجام چنین تغییری آنچه الزم . محیطی نیز باشد های زیست عادالنه در مقیاس جهانی و اولویت دادن به دغدغه
کنند  به ازای کمکی که کشورها می. ین نام استاست تنظیم موافقتنامه نظام اندوخته جهانی و ایجاد صندوقی به هم

. شود که در مواقع لزوم قابل برداشت است پول جدید جهانی منتشر و در حساب اندوخته کشورها ذخیره می
برداشت  ارزشگذاری این پول جدید و تعیین رابطه آن با ارزهای مهم دیگر بحثی فنی است که با توجه به تجربه حق

تواند به صورت درصدی از حجم تولید  میزان انتشار ساالنه این پول می. رو قابل انجام استمخصوص و همینطور یو
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های بین کشوری را فراهم  ناخالص داخلی جهان تعیین شود تا نقدینگی الزم برای انجام مبادالت و تسویه حساب
 اینکه در صندوق تنخس. برداشت مخصوص دارد استیگلیتز دو دلیل برای چنین پیشنهادی به جای حق .کند

ای کشورها به اینصورت صندوق  های توسعه کمک به کشورها تابعی از میزان کمک مالی آنهاست و نه اولویت
شود  دوم اینکه حق برداشت مخصوص به طور اتفاقی منتشر می. کارکردی معکوس از منظر توسعه عادالنه دارد

  .  شده منتشر شودتواند هر سال بر مبنای ذکر حال آنکه این پول جدید می
 عنوان تواند به المللی پول رفع شود، حق برداشت مخصوص می طبیعی است چنانچه این دو نقص در صندوق بین

الن اقتصادی کشورهای منتقد نظام ئوبه همین دلیل،  مقامات و مس. های ذکر شده عمل کند ذخیره جهانی با ویژگی
 )2009( از بحران مالی اخیر الرنزو بینی اسمگی پس مثال، عنوان به. دای را دارن ذخیره جهانی کنونی نیز چنین دغدغه

یس بانک مرکزی چین ضمن بازگشت ئر) 2009( مدیره بانک مرکزی اروپا و همینطور ژو زیاوچوان    یأتعضو ه
  .دارندکید أبر ضرورت تغییر نظام جاری ت نظمی مالی اقتصادی جهان عنوان ریشه مشکل بی به بحث معمای تریفین به

  
  ریی و نتیجه گبندی جمع. 6

اقتصاد آمریکا با توجه به . جهان در مرحله چرخه تاریخی دیگری از منظر جابجایی در قدرت هژمونیک قرار دارد
سابقه بودجه و  های بی چون کسریهمهای اقتصادی  تر شدن جمعیت آن و شاخص های اجتماعی مانند مسن شاخص

 1929 همچون بحران بزرگ 2008بحران  مالی بزرگ . وقعیت رهبری خود استحساب جاری ناتوان از استمرار م
وری اقتصاد آمریکا را به صدا درآورده طکه زنگ پایان امپراتوری بریتانیا بر اقتصاد جهان را به صدا درآورد پایان امپرا

د جهانی را از موقعیت تک عنوان بازیگران مهم، اقتصا چون چین، هند، برزیل و روسیه بههمظهور اقتصادهایی . است
 به سوی موقعیت سو احتماالً  چندجانبه و از دهه سوم قرن جاری به آن-قطبی کنونی به سوی موقعیت تک قطبی

تواند بدون تغییراتی در نظام حکمرانی اقتصاد  اینجا به جایی در قدرت اقتصادی نمی. چندقطبی هدایت خواهد کرد
  . همینطور نظام مالی، پولی و ارزی جهان باشدجهانی و نظام امنیتی سیاسی جهان و 

 اقتصادی آمریکایی آن که در نئولیبرالیسم -داری با وجه مشخصه فرهنگی به لحاظ نظم اقتصادی تمدن سرمایه
گرای مدنظر  ای از بازار اجتماعی های آینده گونه شود تا حد زیادی با افول مواجه شده و طی سال اقتصادی خالصه می

تری نه تنها در چارچوب مرزهای ملی  گرایانه گرایانه و مداخله ساختار نهادی تنظیم. ن را خواهد گرفتکینز جای آ
سسات مالی ورشکسته توسط دولت و برنامه ؤها و م  میلیارد دالری آمریکا و خرید بنگاه700همچون برنامه تزریق مالی (
چون اعمال تغییراتی در بانک جهانی و صندوق (نی بلکه در چارچوب نظام حکمرانی جها) مین اجتماعی این کشورأت

 های فزاینده و انداز قرار دارد تا ضمن پاسخگویی به نابرابری در چشم) المللی پول و سازمان تجارت جهانی بین
  . گراتر فراهم شود های اجتماعی مرتبط با آن محیط مناسبی برای انباشت سرمایه اجتماعی مقاومت

ای مبنی براعمال تغییراتی دموکراتیک در نظام  های جدید جهانی و منطقه خواست قدرتاین مطالبات به عالوه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            20 / 24

https://qjerp.ir/article-1-180-fa.html


 پژوهی رویکرد آینده: الملل از نظام اقتصاد بیناند چشم                                                                                            

  
 

213

  :های آینده خواهد شد حکمرانی جهانی موجب تغییراتی از این دست در سال
  تغییر ساختار سازمان ملل به ویژه شورای امنیت ملل بر مبنای شرایط جدید اقتصاد جهانی-

ی أبانک جهانی و گذار از قاعده یک دالر یک ر المللی پول و های صندوق بین تغییر در ساختار سازمانی نهاد-
 به قاعده دموکراتیک مبتنی بر افزایش سهم کشورهای جنوب

  اصالح قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی در راستای حمایت از منافع کشورهای جنوب-

ر معامالت مختلف در بازارهای مالی به منظور کنترل این  توجه بیشتر به مالیات توبین و در نتیجه اعمال مالیات ب-
های بخش مالی و بخش  ای مناسب میان فعالیت های جهانی و همینطور برقراری رابطه بازارها و خروج و ورود سرمایه

 واقعی اقتصاد

 پول ملی  کنار گذاشتن دالر به عنوان واحد ذخیره اصلی اقتصاد جهانی و طراحی پول جهانی جدید مستقل از-
مین بهتر نقدینگی کشورهای دارای کسری در حساب جاری از طریق منابع کشورهای أکشوری خاص به منظور ت

های تولیدی جهانی در میان  دارای مازاد در حساب جاری و حفظ تقاضای کل جهانی در سطحی متناسب با ظرفیت
  .المللی پول بیشتر است صوص صندوق بینرسد که شانس حق برداشت مخ های مختلف مورد بحث به نظر می گزینه
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