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جهانی شدن ،سازمان تجارت جهانی و توسعه یافتگی کشورهای جنوب
(چالشها و فرصتها)
دکترمسعود جعفرینژاد*  /علی باقریزاده

**

چكيده
هدف اصلی مقاله حاضر تبیین و تشریح عوامل فرصتزا و محدودیتزای جهانیشدن و سازمان تجاات
جهانی بر کشوتهای جنوب است .بنابراین سؤال اصلی این مقاله این است که ،فرصتهاا و ااال هاای
جهانی شدن و سازمان تجات جهانی اه تأثیری بر توسعه یافتگی کشوتهای جنوب داتد؟ پاسخ اولیه به
پرس فوق این است ،جهانیشدن و سازمان تجات جهاانی ،از یاس ساو باهعناوان کاتاالیروتی بارای
توسعه یافتگی کشوتهای جنوبِ داتای توسعه اقتصادی پایدات عمل کرده و ایجاد فرصت نموده اسات ،دت
حالی که از سوی دیگر کشوتهای جنوبِ داتای توسعه مقطعی و شکننده تا با اال های جادی مواجاه
ساخته است .بر اساس یافتههای پژوه  ،نتیجهگیری مقاله حاضر ایان مایباشاد کاه ،جهاانیشادن و
سازمان تجات جهانی هم فرصتهایی تا برای کشوتهای جنوب به وجود آوتده است و هم اال هاایی
تا برای این دسته از کشوتها بخصوص کشوتهای آفریقایی ایجاد کرده است.
کليد واژهها
جهانی شدن ،سازمان تجات جهانی ،کشوتهای جنوب ،کشوتهای شمال ،نظریه گرامشی ،هژمونی.

* عضو هیأ علمی و استادیات علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرضا
**عضو هیأ علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفسنجان
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مقدمه
جهانیشدن (اه نظریه و اه وضعیت) گسترۀ وسیعی از مباحث تا دت بر میگیرد و باه هماین
خاطر نمیتوان تعریف جامع و مانعی تا برای آن مترتب بود .این گستره وسیع ،به عالوه نوع نگاه و
وابستگی به کدام مکتب و تویکرد فکری تعریف کننده بر حاد شدن مسئله میافرایاد و دت نهایات
موجب تفکیس میان تعاتیف میگردد .این که جهاانیشادن تا باه معناای «باینالمللای شادن،»1
«آزادسازی« ،»2جهان گستری« ،»3غربی کردن »4و یا «قلمرو زدایی »5بدانیم ،دت نوع تعریف ما از
این مقوله بسیات مؤثر است .این عدم اجماع دت یس تعریاف واحاد دت حاالی اسات کاه برخای از
اندیشمندان غربی از قبیل فرگوسن ،6گری ،7سائول 8و تزنبار  9از پایاان دوتان جهاانی شادن
میگویند و دت مقابل افرادی اون دیوید هلد ،10آنتونی مس گرو 11و آنتونی گیدنر 12به نقد ایان
دیدگاهها میپردازند .مهمترین استدالل گروه نخسات کاه از پایاان دوته جهاانی شادن ساخن
می تانند ،آن است که فرض اصلی جهانی شدن یعنی همگرایی میاان اعضاای جواماع بشاری تا
تحقق نیافته میدانند و معتقدند حوادثی مانند  11سپتامبر ،بحاران انار ی و بحاران اقتصاادی
نشان دادهاند که نه تنها ایان همگرایای تن ناداده اسات ،بلکاه ناراعهاا و دتگیاریهاا تشادید
گردیدهاند .دت مقابل گروه دوم (طرفدات جهانیشدن) این نوع نگااه باه جهاانیشادن تا حاصال
تفاسیر ایدئولو یس میپنداتند .فاتق از مباحث و اختالف دیدگاههاای طرفاداتان و یاا مخالفاان
جهانیشدن ،باید اذعان داشت که جهانیشدن بخشی از واقعیتهای عصر مدتن است کاه بایاد
به طوت جدی موتد کنکاش و امعان نظر قرات گیرد.
جهانی شدن آثات گوناگونی بر جوامع توسعه یافته صنعتی بر جای گذاتده که دت اغلب ماواتد
با توجه به بافت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی این دسته از جوامع ،تأثیرا  ،مثبت میباشاد دت
1- Internationalization
2- Liberalization
3- Universalization
4- Westernization
5- Deterritorialization
6- Ferguson
7- Gary
8- Saul
9- Rosenberg
10- D. Held
11- A. McGrew
12- Anthony Giddens
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حالی که دت جوامع جنوب بهدلیل تفاو های فاح فرهنگ جهانی و ویژگایهاای فرهنگای و
اجتماعی این جوامع ،ترس از به حاشیه تفتن و از دست تفتن هویت بیشتر میباشد .باه هماین
دلیل دت جوامع جنوب دت حال توسعه ،ما شاهد دو دسته از کشوتها هستیم گروهی که دت برابر
جهانیشدن و پیامدهای آن ایستادگی میکنند و به آن واکن نشان میدهند و گاروه دوم کاه
با جهانی شدن خود تا تطبیق داده اند .بنابراین دت مقالاه فاوق ،تاأثیراتی کاه جهاانیشادن بار
کشوتهای جنوب میگذاتد موتد برتسی قرات خواهد گرفت .از سوی دیگر سازمان تجات جهانی
که محصول جهانیسازی اقتصاد (نه جهانی شدن اقتصاد) میباشد ،به عنوان نهاد بینالمللی کاه
با سیاستهای تجاتی و بازتگانی دت صدد تبدیل شدن به سازمانی فرصتسااز بارای کشاوتهای
دت حال توسعه است ،قابل تأمل است.
دت این تاستا پژوه حاضر ضامن برتسای ابعااد مختلاف جهاانیشادن و تاأثیری کاه بار
کشوتهای جنوب میگذاتد ،دت پی برتسی زمینههای فرصتساز و یا فرصتسوز سازمان تجاات
جهانی بر این دسته از کشوتها اسات .نقشای کاه ساازمان تجاات جهاانی دت تشاد اقتصاادی
کشوتها داتد نیازمند تحقیقی جدی و هدفمند است که دت این زمینه آسیبهای احتماالی ایان
سازمان بر کشوتهای جنوب به طوت واضح و توشن نیازمند بازشناسای و واکااوی مایباشاد کاه
هدف اصلی دت اینجا نیست بلکه اال ها و فرصتهاایی کاه جهاانیشادن و ساازمان تجاات
جهانی برای کشوتهای جنوب و دت حال توساعه داتد ،ماوتد هادف اسات .پنداشات از ساازمان
تجات جهانی به عنوان محرّک و کاتالیروت اقتصاد کشوتهای جنوب و یا به عنوان مخرب و ابرات
قدت های برت  ،نشانگر کج فهمی و عادم شاناخت از اناین ساازمانی اسات کاه باا برتسای
دقیقتر ،پژوه حاضر دت صدد دوت ماندن از انین نگااههاای جارمگرایاناهای اسات .بناابراین
پژوه حاضر از یکسو به دنبال اتتباط جهانیشدن و شکلگیاری ساازمان تجاات جهاانی باا
توجه به واقعیتهای ساختاتی نظام بینالملل است و از سوی دیگر اال ها و فرصتهاایی کاه
این دو مقوله بر کشوتهای جنوب ایجاد میکند تا برتسی مینماید.
بنابراین سؤال اصلی این مقاله این است که ،فرصتها و اال های جهاانیشادن و ساازمان
تجات جهانی اه تأثیری بر توسعه یافتگی کشوتهای جنوب داتد؟
پاسخ موقت به پرس فوق این است ،جهانیشدن و سازمان تجات جهانی ،از یاس ساو باه
عنوان کاتالیروتی برای توسعهیافتگی کشوتهای جنوبِ داتای توسعه اقتصادی پایدات عمل کارده
و ایجاد فرصت نموده است ،دت حالی که از سوی دیگر کشوتهای جنوبِ داتای توسعه مقطعای و
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شکننده تا با اال های جدی مواجه ساخته است.
گفتار اول :چارچوب نظری بحث
نظریه گرامشینها به عنوان یکی از متأخرترین ،کاملترین و پیشرفتهترین نظریاه دت حاوزه
توسعه یافتگی محسوب میشود .از مهمترین نظریهپردازان ایان نحلاه فکاری ،تابار کااک ،1
استفن گیل ،2اندتو لینکلیتر 3هستند .گرامشی با تأکید بار وا ۀ هژماونی ،کاه دت حاوزۀ نظریاه
توابط بینالملل از کاتبرد وسیعی برخوتدات است ،اهمیت خاصی به آن بخشیده بود ( Gramsci,
 .)1978استفاده وی از این وا ه به فهم او از قدت مربوط اسات ،امااا بیاانگر مفهاومی از قادت
است که وسیعتر و غنیتر از آن ایری است که معموالً دت آثات تئالیستهای معاصر با آن توبارو
میشویم (هادن و وین جونر .)473 :1383 ،دت واقع هژمونی دت وضعیت حاضر به اساتیالی بای
اون ارای یس قدت مسلط بازمیگردد که استیالی خود تا با زوت نیر میتواند برقرات کناد .باه
عبات دیگر امروزه هژمونی به اضافه زوت قابل فهمتر است .انین مسئلهای دت نگاه تئالیساتهاا
بسیات پر تنگ است .ایان مهام وجاه ممیاره میاان هژماونی وضاعیت حاضار (بیشاتر دت نگااه
تئالیستهاا) و هژماونی دت ابتادای شاکلگیاری آن اسات .هژماونی دت نگااههاای نخساتین و
گرامشینهای حاضر دت خود نوعی مشروعیت نهفته داتد .به عباتتی بهتار ،دت نظرگااه گرامشای،
هژمونی قدت سیاسی است که نه تنها از تغذیه اقتدات و نیروهای مسالح (اتتا  ،پلای و غیاره)
حاصل می گردد ،بلکه تهباران اخالقای و توشانفکران نیار نقا کاانونی دت بساط هژماونی ایفاا
میکنند .دت واقع ،گرامشی استدالل میکند که« ،با ظهوت علم مدتن و فنآوتی ،کنترل اجتمااعی
کمتر از طریق استفاده از نیروهای فیریکی (اتت  ،پلی و غیره) صاوت مایپاذیرد و بلکاه ایان
موضوع از طریق توزیع یس سیستم ماهرانه دتست شده از هنجاتهاا و ضاروت هاا» ( Gramsci,
 )1981:39توسط هژمون صوت میپذیرد .دت این شاکل از هژماونی ،سالطه مبتنای بار تضاایت
طرفین و یا همان هژماونی ایادئولو یس ماوتد نظار اسات (Robinson, ( )Simon, 1991: 22
.)2005: 2

1- Robert Cox
 .2استفن گیل « »Stephen Gillاستاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه یوتک کانادا.
3- Andrew Linklater
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 -1سياستهای اقتصادی هژمون
بنابراین ،نظم جهانی هژمونیس ابتدا از طریق پویاییِ نظم اجتمااعی داخلای تبلاوت و ظهاوت
می یابد یعنی نظمی که ابتدا دت سطح ملی ظاهر شده و دت این ساطح هژماونیِ ملای اقادام باه
برقراتی نظم عمومی و ملی جهت تساهیل تواباط تولیادی و نهادیناه کاردن تولیاد و انباشات
سرمایه اقدام کرده است .نظم جهانی هژمونیس سپ به وسیلۀ دولت هژمونیس دت سطح توابط
بینالملل و اقتصاد سیاسی بینالملل گسترش یافته و نهادینه میشود تا بادین ترتیاب کااتکرد
نظام جهانی تا تحت حاکمیت دولت مربوت تضمین کند.
برای مثال ،کاک به این نکته توجه خاص و اهمیت ویژۀ آن تا گوشرد میکناد کاه «نظام
هژمونیس جهانی آمریکا» از طریق نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پاول و باناس
جهانی توسعه ،به دنبال این هدف عمده باود کاه باه ناوعی فشااتهای اجتمااعی  -ملای و نیار
نیازمندیها و ضروت های تو به تشد و گستردۀ اقتصاد جهاانی تا دت یاس تاساتا و حاول یاس
محوت هماهنگ کرده و آنها تا با هم آشتی دهد .به بیانی دیگر ،دولت آمریکا باا ایجااد ،تقویات،
گسترش و حمایت از کاتکرد نهادی اقتصادی بینالمللی ،باه برقاراتی نظام هژمونیاس جهاانی
پرداخته و بادین ترتیاب دت تاساتای بارآوتده کاردن اهاداف و مناافع و تفاع نیازهاای ملای و
بینالمللی اقدام کرده است (پوتاحمدی.)48-49 :1387 ،
هژمون دت نظام اقتصاد بینالمللی الراماتی تا بر سایر کشوتها اعمال مینماید که دت ذیل باه
برتسی این الراما میپردازیم:
 حوزه سیاسی ا دیپلماتیس :دت این حوزه هژمون بر ساختات سیاسی بینالمللی حااکم اسات ونوع توابطی که میان بازیگران سیستم صوت میپذیرد ،به هژماون مرباوط اسات .از مهمتارین
ابراتهای این حوزه که دت دست هژمون قرات داتد ،سازمانهای بینالمللی باا کااتکرد سیاسای از
جمله سازمان ملل متحد میباشد.
 حوزه نظامی ا امنیتی :حوزه فوق با قدت سخت اتتباط پیدا میکند کاه هژماون از بااالترینسطح قدت نظامی و امنیتی برخوتدات است .ابراتهای مهم دت دست هژمون دت این حوزه ،اتت
هژمون ،نهادها و سازمانهای بینالمللی با کاتکرد نظامی ا امنیتی مانند سازمان نااتو و شاوتای
امنیت است.
 حوزه اقتصادی :کشوت هژمون با داشتن بیشترین ثرو و توسعهیافتهتارین اقتصااد جهاان دتاین حوزه به اعمال سلطه خود بر بخا هاای تولیاد ،تجاات و مالیاه باینالمللای مایپاردازد
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( .)See: Dumenil and Levy, 2004شکل نظام اقتصادی موتد تأیید هژمون (اقتصااد لیبارال)،
واحد پول کشوت هژمون و سازمانهای اقتصادی بینالمللی همچون بانس جهاانی ( See; Ünay,
 ،)2010صندوق بینالمللی پول و سازمان تجات جهانی از مهمترین ابراتهاای هژماون دت ایان
حوزه محسوب میشود .تحریم های اقتصادی نیر ،ابراتی جهت نیل به اهداف و مقاصاد سیاسای
است (بهروزیفر.)195 :1383 ،
 حوزه فرهنگی -اجتماعی :این حوزه از مهمترین حوزههای ماوتد اساتفاده دت دسات هژماوناست بدان علت که هژمون ،مشروعیت و بازتولیاد هژماونیاش تا از طریاق ایان حاوزه صاوت
میدهد .دولت هژمون از این حوزه به گونهای سود میبرد که وضاعیت فعلای جواماع باهعناوان
مفروض تلقی گردد به عباتتی ،کشوتها دت پی تغییر وضع موجود نروند .از مهمترین ابارات ایان
حوزه ،تسانههای سمعی و بصری ،اینترنت ،دانشگاهها ،نشریهها ،مطبوعا  ،جوایر باینالمللای از
جمله جایره نوبل ،سینما میباشاد .شارکتهاا و دولات (هژماون) مایتواناد دت ایان زمیناه از
نابرابریهای دیجیتالی جهت محدودیت بهارهوتی اقتصاادی نیار اساتفاده نمایاد ( & Kvasny
.)Truex, 2001, 403
 -2سياستهای اقتصادی کشورهای شمال
اگر اه گرامشینها عمده توجه خود تا معطوف به هژماون ماینمایناد ولای سیاساتهاای
اقتصادی سایر کشوتهای توسعه یافتۀ شمال داتای اهمیت اسات .دت طاول بای از پانج قارن
گذشته ،شرکتهای کشوتهای توسعهیافته نفوذ و برتری خود تا دت سارزمینهاای اقصای نقااط
جهان گسترش داده و به توسعۀ فعالیتهای تجاتی و تولیدی پرداختهاند .سیاستهای اقتصادی
که کشوتهای توسعه یافته اعمال میکنناد مرباوط باه برقاراتی تعرفاههاای بااالیی دت برخای
بخ هایی است که کشوتهای دت حال توساعه دت آن «مریات نسابی» داتناد (ن.ک باه :خاوت،
 )1389به عباتتی کشوتهای دت حال توسعه که پ از خاتج شدن از دوتان استعمات ،و با توجه
به میراث «تشد نامتوازن» دت برخی بخ ها توبرو گردیدند ،به صوتتی کاه بخشای از تولیاد دت
آن فربه گردید و دت آن بخ مریت نسبی کسب نمودند با تدوام تعرفههای سنگین کشاوتهای
پیشرفته ،حتی دت آن بخ ها نیر داات مشکل شدند.
ارخانندگان اقتصاد بینالمللی دت این دوتان نوعی از اساتعمات و اساتثمات تا بار کشاوتهای
جنوب تحمیل نمودند که ظاهری ناپیدا داشت .تبلیغا و حوزه فرهنگ نقشی برجسته دت ایان
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میان ایفا نمود .به هر حال دوتانی تقم خوتد که سیاستهای اقتصادی کشوتهای شمال تعیاین
مینمود «اه کشوتی؟ ،اه کاالیی؟ ،به اه میرانی؟ و به اه قیمتی؟ تولیاد نمایاد» .سیاساتی
که برخی از نظریهپردازان تا واداشت تا نسخۀ قطع توابط میان شمال و جنوب تا جهت توسعه و
پیشرفت برای کشوتهای جنوب تا تجویر نمایند .نسخهای که به نظر مختصاا تشاکیلدهناده
دتون آن نیر باید از کشوتهای شمال تأمین میگشت و به همین خاطر قطع تابطه بین شمال و
جنوب به سیاستی ناکاتآمد بدل شد .پیشرفت و توسعه برخی کشوتهای آمریکای جناوبی و باه
ویژه جنوب شرق آسیا این ظن تا بیشتر تقویت نمود که «کشوتهایی پیشارفت ماینمایناد کاه
همسو با سیاستهای کشوتهای شمال باشند».
گفتگوهای شمال و جنوب که دت سال  1974به نیت بحث بار سار تغییارا نظاام اقتصااد
جهانی و عادالنهتر کردن آن و حمایت بیشتر این نظام از فرآیند توسعه شروع شده باود ،اکناون
به طوت کامل متوقف شده است .البته ،این نکته به مفهوم آن نیسات کاه ماذاکرهای دت جریاان
نباشد ،ولی همۀ گفتگوهای جاتی به ابتکات شمال شاروع شاده اسات .مثاال مشاخا دت ایان
زمینه ،مذاکرا تجاتی دوت اتوگوئه است که به پیشنهاد شمال برگرات شد و دستوت کاات آن نیار
دت جهت پیشبرد منافع شمال تنظیم شده بود .شمال این دستوت کات تا بر جنوب تحمیال کارد
(نایرته.)231 :1376 ،
بدین ترتیب باید گفات وابساتگی متقابال اقتصاادی کشاوتها از ویژگایهاای بااتز اقتصااد
بینالملل دت قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است ،اما تحوال کناونی دت عرصاه جهاانیشادن
موجب گسترش این وابستگی متقابل گردیده و با پیشرفت تکنولو ی ،اتتباطا و حمال و نقال
بر سرعت آن افروده شده است (ساعی1387 ،الف .)37 :دت این مرحله نظام اقتصادی به صاوت
کالن و تولید ،توزیع و اموت مالی باه صاوت خارد ،ویژگای جهاانی یافتاه و مواناع مباادال و
اتتباطا اقتصادی تا از بین برده و گونهای از وابستگی متقابل اقتصادی تا شکل داده است امااا
این وابستگی متقابل متقاتن نیست زیرا نظام اقتصادی جهانی دت اصل ،خاود نامتقااتن اسات و
بخ های جداگانه مرکر -پیرامون تا دت خود جای داده اسات .باه هماین خااطر شااهد شاکل
گیری تضادی بنیادین میان مرکری که داتای بیشترین ثرو و تولیاد کننادۀ اصالی و غنای از
اطالعا است و پیرامونی که فقرزده و از لحاظ اقتصادی بی اعتباات و از لحااظ اجتمااعی طارد
شده محسوب میشود ،هستیم.
بنابراین ،ویژگیهای توند جهانی شدن عبات اند از بینالمللی شدن تولید ،تقسیم کات جدید
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بین المللی ،حرکت مهاجر از جنوب به شمال و محیط تقاابتی جدیاد کاه دت جریاان جهاانی
شدن پیدا میشود (ساعی1387 ،ب .)75 :یس سری سیاستها و استراتژیهای نظام اقتصاادی
جهانی باعث قدت یابی هر اه بیشتر شرکتهای اند ملیتی 1کشوتهای مرکر گردیده است که
به عنوان کنشگرانی قدتتمند امروزه دت عرصۀ نظام بینالملل نق آفرینی میکنند و دت واقع دت
این توند ،جهانی شدن به صوت کاتالیروتی برای قدت یابی این گونه نهادهای بینالمللی عمال
مینماید.
بهطوت کلی دت حوزه اقتصاد بینالملل ساه نهااد عماده تا متاولی جهاانیساازی مایدانناد:
صندوق بینالمللی پول ،2بانس جهانی 3و سازمان تجات جهاانی .4صاندوق باینالمللای پاول و
بانس جهانی هر دو ،حاصل کنفران پولی و مالی «برتون وودز »5هستند که دت ساال  1944دت
«نیوهمپشایر »6آمریکا تشکیل شد و بخشی از تالشهای هماهنگ شدهای بود که بارای تاأمین
مالی بازسازی اتوپا بعد از جنگ و اجتناب از تکودهای اقتصادی آینده صوت گرفت.
سازمان تجات جهانی نیر محصول هشتمین موافقتناماۀ دوت اتوگوئاه (شاروع ماذاکرا دت
سال  1986دت پونتادلسته اتوگوئه انجام شد و دت  15دسامبر  1993باا امضاای  117کشاوت دت
مراک خاتمه یافت) است و دت اول انویۀ  1995تسماً تشکیل شد و متجاوز از یکصد کشوت تاا
ماه وئیه همان سال با آن موافقت کردند.
این سه نهاد بینالمللی تا «جری مندت» تئی همای بینالمللی جهانی شدن دت  4آوتیال
 2000طی یس سخنرانی بهعنوان «تثلیث نامقدس» یاد میکند که باا اهاداف خاود ،بیشاتر از
آنچه که انتظات میتود به مردم و حتی کرۀ زمین زیان میتسانند (هانتر و یاایتر.)363 :1384 ،
به هر حال ،عاتی از هر نوع نگاه و نتایج پی آمده ،باید بدانیم که باه قاول اساتیگلیتر « 7ایان
نهادها واقعاً فکر میکنند که داتند به تشد و توسعۀ کشوتهای دت حال توسعه کمس میکنناد »
(استیگلیتر .)12 :1382 ،دت واقع این سه نهاد باینالمللای دت جهات سیاساتهاای کشاوتهای
)1- Multinational Corporation (MNC
)2- International Monetary Fund (IMF
3- World Bank
4- World Trade Organization
5- Bretton Woods
6- New Hampshaire
 )Joseph E. Stiglitz( -7عضو سابق شوتای مشاوتان اقتصادی دوتان کلینتون ،اقتصاددان اتشد بانس جهانی (-2000
 )1997و برنده نوبل اقتصادی سال .2001
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شمال حرکت میکنند و کشوتهای جنوبی که میخواهند پیشرفت نمایند دت مسیر دیکته شاده
این نهادها باید حرکت کنند .بانس جهانی از فردای جنگ جهانی دوم تبادیل باه محال نفاوذ و
اعمال سیاستهای اقتصادی آمریکا گردید ،صندق بینالمللی پول که باا حمایات آمریکاا بارای
بازسازی اقتصاد ویران و جنگ زده اتوپا تأسی شده بود دت طی زمان به محال نفاوذ و اعماال
سیاستهای اقتصادی اتوپاییها تبدیل شده است و نهایتاً ساازمان تجاات جهاانی نهاادی هام
برای به اثبا تساندن حقانیت اقتصاد لیبرال میباشد و هم اباراتی بارای اعماال سیاساتهاای
اقتصادی کشوتهای شمال است (بنگرید به شکل .)1
WTO

ابزار اعمال
سياستهای
کشورهای شمال
W
B

ابزار

سياستهای اقتصادی آمریكا

اقتصاد ليبرال
بازسازی
اروپا

نهاد بينالمللی
اقتصاد باز
سياستهای
اقتصادی اروپا

IMF

شكل  -1وضعيت سه نهاد بينالمللی اقتصادی جهان

کوتاه سخن ،سیاستهای اقتصادی کشوتهای شمال و توسعه یافته بهعنوان عامل و مانعی بارای
توسعه نیافتگی کشوتهای جنوب از سوی برخی از نظریهپردازان مطرح میگردد.
 -3جهانیشدن و سازمان تجارت جهانی در نگاه گرامشينها
گرامشینها نیر مانند بسیاتی از جریانهای فکری اا ماتکسیساتی و نئوماتکسیساتی باا
بدبینی به جهانیشدن ،آن تا نوعی جهاانیکاردن ،سارمایهداتی سااختن و یاا لیبرالای نماودن
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اقتصاد ،اندیشه ،تفکر و غیره بشریت میدانند .این نوع تفکر اساساً جهانیشادن تا ناه محصاول
دوتان حاضر ،بلکه آن تا به دوتان عصر توشنگری باز میگردانند .از نظر آنان پ از ایان ماد
است که دت قرن نوزدهم و بیستم با تولد سرمایهداتی صنعتی ،تحکیم دولت  -ملاتهاا و تشاد
تکنولو ی ،جهانی نمودن به اوج میتسد .با این وجود به بااوت حتای گرامشاینهاا نیار دامناه و
گستره جهانیشدن پ از جنگ جهانی دوم بسیات قابل توجه بوده است .این مسائل به خاودی
خود نظم جدیدی تا شکل میدهد که همجهت با گردانندگان پروسه جهانیشادن اسات .نظام
جهانی کنونی دت بر گیرنده مجموعهای از ساختاتهای تاتیخی است که به دلیل تجدید سااختات
سرمایه و پیشروی به سوی قطب تاست طیف سیاسی« ،لیبرالتر» و کاالییتار شادهاناد ( Gill,
 .)1995: 399همچنین با توجهی که گرامشینها به فرهنگ و ایدئولو ی نشان مایدهناد ،گیال
جهانیشدن تا سیری به سوی «تمادن باازاتنگر »1مایدانناد .ایان ناوع تمادن دت بار داتننادۀ
شاکلهاایی فرهنگاای ،ایادئولو یس و اسااطوتهای پیشارفت سارمایهداتی اساات .مادیریت ایاان
بازاتنگری دت ااتاوب گفتمان نولیبرالیسم جهانیشونده صوت میپذیرد که دت سیمای تعامال
فعالیت آزاد اقتصادی نمود مییابد (.)Gill, 1995: 399-400
گرامشیهای جدید استدالل میکنند که جهانیشدن به توسعه یس بلوک فراملی متشکل از
برتگترین شرکتهای اندملیتی ،بانسهای جهانی ،سازمانهای اقتصادی بینالمللی و گروههای
تجاتی و بینالمللی انجامیده است که دت اغلب کشوتهای سارمایهداتی دت حاال فعالیات مای-
باشند .بر طبق دیدگاه نظریهپردازان پیرو مدل گرامشی ،تنها تاه مقابله باا ایان بلاوک فراملای،
ایجاد یس بلوک ضد هژمونیس است که دت بر گیرنده مخالفاان و ناتاضایانی همچاون کااتگران،
طرفداتان حقوق بشر ،محیط زیستگرایان ،مصرفکنندگان و تشکلهای زنان باشد .یاس بلاوک
ضد هژمونیس با اناین مااهیتی خواهاد توانسات دیادگاه آزادساازی کناونی تا باا یاس مادل
دموکراتیس و مشاتکتی بر پایه اصول سوسیالیسم جایگرین سازد (ساعی1387 ،الف.)38 :
دت کل باید گفت گرامشینها با نگاهی محتاطانه باه جهاانیشادن ،آن تا بخشای از پروساه
سرمایهداتی میپنداتند که دت آن قدت های اقتصادی برتر باهویاژه هژماون ،تاوان تقابات تا از
کشوتهای توسعه نیافته میگیرند .گراه معتقدند که جهانیشدن بهدلیال داشاتن خصوصایا
جهاننگرشی و پویاییهای بینالمللی دت نظرگاه نخبگان و طبقاا متوساط کشاوتهای جهاان
1- Market civilisation
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سوم مثبت جلوه مینماید .دت واقع هژمون دت جهانیشدن الراما خود تا با فراق باال بیشاتری
پی میگیرد و دت بسیاتی از مواتد خواست خود تا زیر پوش جهانیشدن پنهان مینماید.
گفتار دوم :جهانی شدن و کشورهای جنوب
دت سال  2011جمعیت جهان به  7میلیااتد نفار تساید کاه از ایان جمعیات ،حادود 855
میلیون نفر دت کشوتهای کمتر توسعهیافته 1زندگی میکنند .اکثر این کشاوتها باا ااال هاای
برتگی دت دستیابی به اهداف بینالمللی توسعه 2توافاق شاده ،از جملاه اهاداف توساعه هاراته3
مواجه هستند .بیشتر این کشوتها دت پشت کشوتهای دت حاال توساعه دت کااه زاد و ولاد و
حاملگی و شیوع ایدز حرکت میکنند .پیشرفتهای صوت گرفته دت این زمینه و مسائل مربوط
به خدما بهداشت باتوتی ،از جمله خدما تنظیم خانواده بسیات محدود است .بین ساالهاای
 2005تا  ،2010نرن متوسط زاد و ولد به طوت متوسط دت کشوتهای کمتر توسعه یافتاه حادود
 4/4دتصد می باشد (دت حالی کاه ایان نارن دت کشاوتهای دت حاال توساه حادود  2/5دتصاد
میباشد)به همین علت زاد و ولد باال ،انتظات میتود که جمعیت کشوتهای کمتر توسعه یافته تاا
ساال  2050باه حاادود دو برابار یعنای حاادود  1/67میلیااتد نفاار برساد ( United Nations
.)Population Fund, 2011: 4
دت توند جهانیشدن نیر به نظر بر شتاب فاصله میان شمال و جنوب افروده میشود .سرشت
نامتقاتن فرآیندهای جهانیشدن تا به وضوح میتوان دت دهۀ پرآشوب  1990دید .دت این دهاه،
نهادهای اندجانبهای که نردیسترین پیوند تا با آزادسازی اقتصادی دت سطح جهانی داتناد ،باا
اال بلوکهای تجاتی منطقهای و صوت هایی از اندجانبهگرایی 4توبرو شادهاناد .حتای دت
این صوت نیر جا داتد این تن ها تا به عنوان برآیندی از فرایندهای جهانیشدن که به شاکلی
فراینده با مقاومت توبرو میشوند تلقی کنیم (اکسفوتد .)128 :1386 ،با وجود اهمیت توزافرون
جهانی شدن اقتصادی ،برخالف ادعای برخی از پژوهشاگران ،میاران یکپااتاگی اقتصااد جهاان
بسیات ناموزون و محدود به برخی حوزههای اقتصادی خاص بوده است .همانطوت که تعادادی از
)1- Least Developed Countries (LDCs
 -2وا ه توسعه ) (Developmentاز وا ه تشد جامعتر میباشد و اهداف مشخصی تا طی یس مد مشخصی دنبال
مینماید .توسعه همچنین برخالف تشد که بر اهداف کمی متمرکر است بر اهداف کیفی نیر تأکید داتد.
)3- Millennium Development Goals (MDGs
4- Multilateralism
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محققان اشاته کردهاند ،دالیل زیادی وجود داتد که نشاندهنده کاه ساطح همگرایای جهاان
دت شرایط فعلی (دت مقایسه با اواخر قرن نوزدهم) است .این واقعیات باه ماا گوشارد مایکناد،
هراند که توند تو به توسعه فناوتی به عنوان علات جهاانیشادن ،غیرقابال بازگشات باه نظار
میتسد ،اما سیاستهای ملی که مسئول فرآیند جهانیشدن اقتصاد هستند ،برگشتپذیر بوده و
سوابق گذشته نشان میدهد که احتمال اناین برگشاتی دت آیناده نیار وجاود داتد (گلیپاین،
.)451-452 :1387
دت عصر جهانیشدن اقتصاد کشوتهای جنوب باا مسایری هماوات دت تسایدن باه توساعه و
پیشرفت توبرو نیستند .حقیقتی اجتنابناپذیر این است که نابرابری دت بسیاتی از مواتد تجاات
باعث گردیده تا کشوتهای جنوب متضرت اصلی باشند .دت تجات بینالمللی ،حتی هرینه تجات
کشوتهای با دتآمد پایین مثل جمهوتی آفریقای مرکری ،تواندا ،کنگاو و نیجار بسایات بااالتر از
هرینه تجات کشوتهای با دتآمد باال مانناد فنالناد ،نارو و هناگکناگ اسات ( & Nishioka
.)Nyantakyi, 2011: 14
سران کشوتها دت اهداف توسعه هراته 1دت سپتامبر سال  2000تأکید کرده بودناد« :ااال
اصلی جامعه بینالمللی حصول اطمینان از این امر است که جهاانیساازی نیاروی مثبات بارای
همه شود .کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد دت گراتش خود به اجالس هراته گفات:
«اگر بخواهیم جهانیسازی موفق شود ،مردم باید احساس کنناد جریای از آن هساتند ».وی دت
ادامه گراتش اظهات داشت« :سازمان ملل باید به نوبه خود تضمین کند جهانیسازی مرایایی ناه
فقط برای برخی ،بلکه برای همه افراد بشر دت همه جا وجود داشته باشد و تنها زمانی که ماردم
محوت هر کاتی باشند ،مایتاوانیم بگاوییم ،جهاانیساازی باه تاساتی داتد فراگیار مایشاود»
( )www.un.org, 2000برای مدافعان «جهانیشدن مطلوب» ،تنظیم اقتصاد جهانی میبایسات
همه جا تشد بسیات باال و تأمین شرایط اعتالی کشوتهای جنوب تا ممکن سازد.
گفتار سوم :سازمان تجارت جهانی در عصر جهانی شدن
جهانیشدن افرای ادغام بازاتهای ملی و وابستگیهای متقابل کشوت دت سراسر جهان بارای
طیف وسیعی از کاالها و خدما است .دت  30سال گذشته ،جریاان تجاات باینالمللای بسایات
)1- Millennium Development Goales (MDG
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گستردهتر و به طوت کلی سریعتر از خروجیهای جهانی با دو برابر شدن اتزش تجااتی دت یاس
دوته  10ساله از اواسط دهه  1990است .دت سال  ،2006اتزش دالتی صادتا کال جهاان باه
تقم  11.98تریلیون دالت افرای یافات (دت مقایساه باا  5.17تریلیاون دالت دت ساال  )1995و
صادتا خدما تجاتی به  2.17تریلیون دالت افرای یافت ،دت نتیجاه تجاات کال جهاان باه
بی از  14تریلیون دالت تسید .عوامل متعددی دت گسترش اخیر تجات  ،یکپاتاهسازی اقتصاد
تو به تشد و افرای سهم توسعه تجات نق مهمی ایفاا کاردهاناد .ایان خادما عباتتناد از:
آزادسازی تعرفهها و موانع دیگر برای تجات  ،سرمایهگذاتی مستقیم خاتجی از طریق تجاات و
مذاکرا و وموافقتنامههای سرمایهگذاتی ،اصالحا ساختاتی یاسطرفاه مساتقل ،فانآوتی و
نوآوتی دت حمل و نقل و اتتباطا  ،همبستگیباینالمللای از طریاق اقاداما حماایتی (مانناد
ترجیحا تجاتی) و استفاده تاهبردی از سیاستها ،آزمای و نوآوتی است ( United Nations
 .)Conference on Trade and Development, 2008: viiکیث گاریفین 1جملاه معروفای دت
خصوص جهانیشدن داتد .وی معتقد است« ،جهانی شدن بیشتر ،نه کمتر ،مطلوب اسات .»2دت
اینجا سؤال این است البتاه ااه ناوع جهاانیشادن و یاا دت ااه شارایطی؟ آیاا دت اساتقبال از
«آزادسازی بیشتر ،ناه کمتار» ( .)Pieterse, 2004: 1057بادین ترتیاب بایاد گفات ،دت حاوزۀ
اقتصاد ،امر جهانیشدن بیشتر مختا این دو قرن است .از طرفی یکساان شادن سیساتمهاای
اقتصادی دت دنیا و از طرف دیگر تسالط نظاام پاولی تعادادی از کشاوتهای قدتتمناد بار اکثار
کشوتها نیر کاتی است که به طُرق مختلف توسط تکنولو ی برتر ،پاول قاویتار ،شارکتهاای
اندملیتی که قاعدتاً متعلق به کشوتهای صنعتی و اقتصادی قوی هستند ،صوت میگیرد.
جهانیسازی ،بر خالف جهانیشدن که یس پروسه است ،بیشتر شبیه باه یاس پارو ه اسات.
مقوله جهانی سازی ناظر بر یس اداته و یس قدت دت وتای فرایند جهانی شدن اسات ،کاه آن تا
بر اساس میل و گرای ها و اولویتهای خود هدایت و تهبری میکند .دتهمآمیاری ،دت شارایط
جدید جهانیشدن موجود جدیدی خلق می شود که ماهیت آن با آنچه قبالً بود ،فرق میکناد و
مقیاس منطقه ای نداتد و جهانی است .بسته به میران حضوت و نفوذ هر حوزه ،این موجود جدید
به آن سمت گرای پیدا میکند .برای مثال یوتو نمادی است از دتهمآمیری اقتصاد کشاوتهای
اتوپایی .دت حال حاضر سازمانهای بینالمللی اقتصادی و به ویاژه ساه ساازمان جهاانی و مهام
1- Keith Griffin
’2- ‘Greater Globalization, Not less, is Desirable
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صندوق بینالمللی پول ،1بانس جهانی 2و سازمان تجات جهانی 3نق مهم و قابل توجهی تا دت
پیشبرد و فرآیند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفتهاند .این سه سازمان با توصیههایی که بسایات
الرام آوت هستند ،اقتصادهای ملی تا به سمت اقتصاد جهانی و حضوت دت آن هدایت مینمایند .باه
طوتی که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی دت ااتاوب اهداف و مأموتیتهای موافقتناماه عماومی
تعرفه و تجات گا و سازمان تجات جهانی قابل تبیین خواهد بود.
از مباحث مرتبط با جهانی شدن و سازمان تجات جهانی ،مسائل مربوط باه محایط زیسات
است که مخالفان جهانی سازی و سازمان تجات جهانی تا کنات یکدیگرقرات داده است .اساتدالل
بسیاتی از این مخالفان و کاتشناسان محیط زیست این است که سازمان تجات جهانی نه تنهاا
تعادل منافع دت برابر محیط زیست تا برهم زده است بلکه قاوانین آن خااتج از دادگااه (قاوانین
زیست محیطی) است .عالوه بر محایط زیسات ،دت ساوی دیگار ،طرفاداتان مایال هساتند کاه
سیاستهای تجااتی دت ماواتدی مثال حقاوق بشار و اساتانداتدهای کاات نیار وتود پیادا کناد
( .)Deardorff & Stern, 2002: 412-413بناابراین ایجااد یاس سیساتم کاه باه تارویج تشاد
اقتصادی سالم و با قوانین و نهادهای جدید نیااز اسات .بار ایان اسااس بهارهبارداتی از مناابع
مشترک جهانی دت خصوص شیال  ،اقیانوسها ،منابع آب شیرین و جو ،ضروتی است.
بیثباتی اقتصادی و زیست محیطی باعث تمایل شهروندان به هماهنگیهای انسانی میشود.
یس ااتاوب جدید مالی موتد نیاز است تا به حل و فصل دتگیاریهاای آشاکات میاان کاات دت
ایاال متحده و کات دت جای دیگر ،بین بیگاتی 4و تشد صنعتی ،باین تشاد اقتصاادی و محایط
زیست و حقوق بشر بپردازد (.)Epstein, 2000: 41
عالوه بر مسائل فوق یکی از نکا قابل تأمال دت جایگااه ساازمان تجاات جهاانی دت عصار
جهانیشدن این است که به باوت بسیاتی از نظریهپردازان و صااحبنظاران کشاوتهای دت حاال
توسعه نقشی مهم دت آینده ساازمان تجاات جهاانی خواهناد داشات .دت میاان ایان دساته از
کشوتها ،گروه بیآتآیسیکی 5بسیات تأثیرگذات دت آینده سازمان تجات جهاانی دت زمیناههاای

1- IMF
2- WB
3- WTO
4- sweatshops
)5- BRICKs (Brazil, Russia, India, China, and Korea
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کلیدی مانند انر ی ،تغییرا آب و هوایی و سرمایهگذاتی 1میباشند .با نگاهی به جلو دت طاول
یس دهه آینده ،این پنج کشوت به احتمال زیاد به محوتهای اصلی و کمکی بارای موفقیات و یاا
شکست سازمان تجات جهانی به حساب میآیند (.)Schott, 2009: 3-4
دت کل میتوان شرایط اقتصاد بینالمللی تا دت وضعیت حاضر بدین صوت بیان کرد :بعاد و
مختصا جهانی ،تأثیرپذیری خواه و ناخواه کشوتها از اقتصاد بینالملل و یا باه عبااتتی پیوناد
اتگانیس دتونی اقتصادی ا سیاسی کشوتها با تحوال اقتصادی بین الملل ،نقا داشاتن ماؤثر
نهادها و سازمانهای اقتصادی بین الملل ،مهم و تأثیرگذات بودن سلسله مراتب قادت اقتصاادی
دت نظام بینالملل ،پیشروی تحوال و شکلگیری پیشرفتها موازی با زمان ،افرای خودآگاهی
کشوتهای دت حال توسعه و وجود هنجاتها و قواعد حداقلی دت نظام بینالملل.
گفتار چهارم :فرصتهای کشورهای جنوب
 -1جهانی شدن
از زمان آدام اسمیت ،اقتصاددانان بر آثات مثبت تجات آزاد بر نرن تشد اقتصادی آگاه بودند.
طبق نظریا اقتصادی ،تجات آزاد به توزیع بهینه عوامل تولید و دت نتیجه حداکثر تشد منجار
میشود .دت یس اقتصاد باز از آنجائی که بنگاهها به بازاتهای برتگتری دسترسی داتند لذا انگیاره
و امکان بیشتری دت به کاتگیری ابتکاتا و اختراعا و بهره بردن از منافع تولیاد انباوه داتناد.
این امر منجر به افرای سرمایهگذاتی و دت نتیجه افرای تشد دتآمد ناخالصی داخلی و نتیجتاً
تفاه جامعه میشود .همچنین باز بودن تجاتی تا سبب دست یافتن بنگااههاای یاس کشاوت باه
دان و فنآوتی کشوتهای دیگر و بهرهبرداتی از آنها به منظوت افرای بهرهوتی تولیاد تعریاف
میکنند و از جملۀ مجراهای عمده انین امری سارمایهگاذاتیهاای مساتقیم خااتجی اسات.
بنابراین میتوان اذعان داشت که ،جهانی شدن میتواند به سادگی به عنوان کااه دت هریناه-
های انجام کسب و کات بینالمللی تعریف شود .یکی از مهمترین عاواتض آن باه منظاوت اتتقاای
بازاتهای ادغام شده بینالمللی برای کاال ،خدما  ،فناوتی ،ایدهها ،منابع مالی و سرمایه دیگار و
نیروی کات است .شاخا پیشرفت آن کاه تفااو دت قیماتهاای آن دساته از محصاوال و
عوامل دت سراسر فضا (دت داخل و بین کشوتها) آن و اثرا مربوط به جهانی شدن هساتند کاه
1- Investment
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توسط همه کشوتهای جهان و به خصوص دت اقتصادهای باز مانند جنوب شارق آسایا احسااس
میشود (.)Anderson, 2001: 2
پ از تکود اقتصادی دهه  ،1980با جهانی شدن اقتصاد ،تابطه و جریاان ماالی کشاوتهای
توسعه یافته به کشوتهای دت حال توسعه بیشتر شد .دهه  1990با توابط اقتصاادی گساتردهتار
میان کشوتها ،کشوتهای دت حال توسعه و کمتر توسعه یافتاه تا باه ساوی خصوصای ساازی و
اقتصاد باز سوق داد .تغییرا دت جریانهای مارزی باه ویاژه دت کشاوتهای دت حاال توساعه از
طریق کاه موانع تجاتی ،حذف کنترل سارمایه و آزادساازی محادودیت اتز خااتجی صاوت
گرفت و بسیاتی از این مواتد دت پاسخ به برنامههای صندق بینالمللی پول و بانس جهاانی ،و دت
موتد تجات تثبیت شده توسط موافقاتناماه دوت اتوگوئاه باوده اسات ( Woodward & Eds,
.)2001: 876
بنابراین باید گفت که بسیاتی از لیبرالهاای اقتصاادی دیادگاهی خاوشبیناناه نسابت باه
جهانیشدن اقتصادی داتند ،آنها بر این باوتند که جهانیشدن اقتصادی به معنی تغییر کیفی باه
سوی یس نظام اقتصادی جهانی است .جهانیشدن اقتصادی تونق زیادی تا برای افراد خانوادهها
و شرکتها به اتمغان خواهد آوتد .امکان پیشرفت اقتصادی به بیشترین حاد دت تااتیخ بشاریت
تسیده است .لیبرالها اقتصادی همچنین بر این باوتند که مهمترین برآیند جهانیشدن ،کااه
سیطره کشوتها دت تعامال جهانی و افول قدت و نفوذ دولت  -ملتها میباشد .آنها با اشاته به
عواملی همچون تغییرا شگرف تکنولو یکی و پیشرفت سریع دت حوزههای اتتباطا و حمال و
نقل که فراتر از کنترل دولتهاست ،استدالل میکنند کاه جهاانی شادن پاساخی باه نیازهاای
داخلی و تقاضاهای بازیگران فراملی همچون شارکتهاا انادملیتی اسات (مهادیزاده:1388 ،
 .)108با توجه به پیشرفتهایی که کشوتهای شرق آسایا داشاتهاناد ،بسایاتی از تحلیالگاران
جدیتر این تا تشخیا میدهند و بر آن اصرات میکنند که معجرۀ اقتصادی شرق آسایا کاامالً
واقعی بود.
به هم پیوستگی و تنگاتنگی اقتصاد دت عصر جهانیشدن میتواند فرصتهایی از پیشارفت تا
پی توی کشوتهای دت حال توسعه قرات دهد که به دلیل پتانسیل باالی برخی از این کشاوتها
دت زمینه تشد ،آنها کمتر دتگیر بحران و تکود شدید اقتصادی میگردناد .بحاران اخیار 2008
نشان میدهد که دت مقابل اقتصاد آسیا ،اقتصاد و تجات اتوپا هنوز هم بهطوت قابال مالحظاهای

711

ــــــــــــــــــــــــــــــ جهانی شدن ،سازمان تجارت جهانی و توسعه یافتگی کشورهای جنوب...

پااایین تاار از سااطح قباال از تکااود اقتصااادی خااود دت اواخاار سااال  2010اساات ( & Bell

.)Blanchflower, 2011: 87
به صوت کوتاه و کلی باید اذعان داشات کاه باه بااوت بسایاتی از موافقاان جهاانیشادن و
حامیانشان ،جهانیشدن فرصت بیشتری تا پی توی کشوتهای دت حال توسعه قرات داده اسات.
این دسته از کشوتها از فرصتهای به دست آمده دت جهات نردیکای اقتصاادی ،تکنولاو یکی و
صنعتی به کشوتهای توسعه یافته استفاده نمودهاند .شرکت سامساونگ دت کارهجناوبی اماروزه
تبدیل شده است به یکی از  20برند برتر و اتزشمند جهان ،که احتمال اداماۀ ایان توناد وجاود
داتد .دت سال  2006شرکت گازپروم توسیه 1برای تبدیل شادن باه ساومین شارکت اتزشامند
جهان از شرکت مایکروسافت 2پیشی گرفت و سرمایهگذاتیها دت بازات موبایال ااین از شارکت
مخابرا بریتانیاا وودافاون 3پای تار باود ( .)Aykut & Goldstein, 2006: 85عاالوه بار ایان
جهانیشدن فرصت همکاتی میان کشوتهای جنوب  -جنوب تا نیر بیشتر فراهم کرده اسات .تاا
حدود دو دهه پی  ،جنوب ا جنوب ،سهم کواکی از تجات کاال دت تجات جهانی داشاتهاناد.
بر اساس اسناد انکتاد 4این مسئله و توند بین سالهای  1955تا  1985کامالً مشاهود اسات .دت
سال  1985تجات جنوب  -جنوب به عنوان سهم کل جهان اندکی افرای یافته بود و به تقام
 ،%7.8از  %7.1دت سال  1955تسیده بود .تجات جنوب ا جنوب هناوز کمتار از یاس ساوم از
سهم کل صادتا کاالی تمام کشوتهای دت حال توسعه میباشاد .دت شاروع ساال  ،1990ایان
توند سریع تو به باال تفت و تجات جنوب ا جنوب دت هر دو بخ صاادتا و واتدا از ساهم
کل جهان تشد یافت .بین سالهای  2000تا  ،2009متوسط تشد تجات جنوب ا جناوب تاا
تشد  %16دت سال از  %14سالهای  1990تا  1997شتاب گرفت .دت مقایسه ،گسترش تجاات
جهانی بسیات کندتر از هر دو دوته (بین  %5.5تاا  )%6باود .دت نتیجاه ساهم جناوب از تجاات
جهان از  %7/4دت سال 1990باه  %10/3دت ساال  2000و باه  %15.3دت ساال  2007افارای
یافت .نکته امیدواتکننده این است که با توجه به بازاتهای دت حال ظهاوت و باا توجاه باه تکاود
تجات جهانی دت بحران اخیر ،صادتا جهان به شد نسبت به تجات جنوب  -جنوب ساقوط

1- Russian Gazprom
2- Microsoft
3- United Kingdom telecom company Vodafone
4- United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD
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داشته است .به هر حال سهم تجات جنوب با جنوب دت تجات جهانی دت حال افرای اسات و
این تقم به  %17.3دت سال  2009تسیده است (.)Asian Development Bank, 2011: 48
جهانیشدن همچنین باعث تغییر و تحول دت برخی از تکنیسهای تجاات شاده اسات کاه
کشوتهای دت حال توسعه میتوانند از آن بهره گیرند .یکی از این تحوال دت تجات  ،مربوط باه
بخا تجاات الکترونیاس مای باشااد .ایان بخا نیازمناد ایان اساات کاه کشاوت ماوتد نظاار
زیرساخت های مناسبی دت بخ الکترونیس و اینترنت تا داتا باشاد تاا از فرصات بدسات آماده
نهایت بهره تا ببرد .دت این زمینه کشوت دت حال توسعۀ هند مثاال مناسابی اسات ،ایان کشاوت
داتای ظرفیت مناسبی بارای صاادتا خادما از طریاق اینترنات اسات ( See: Panagariya,
.)2000
 -2سازمان تجارت جهانی
اصول سازمان تجات جهانی این است که کشاوتهای دت حاال توساعه باا عضاویت دت ایان
سازمان از افرای صادتا و دتمان بهرهمند میگردند ( .)Pandey, 2008: 2این اصل دت حاالی
مطرح است که بی از دو سوم اعضای سازمان تجاات جهاانی تا کشاوتهای دت حاال توساعه
تشکیل می دهند .مقرتا مربوط به توسعه کشوتهای دت حال توسعه ،کاه دت طاول اناد دهاه
قبل از تأسی سازمان تجات جهانی شکل یافته بودند ،از طریق موافقتنامه گاا باه ساازمان
تجات جهانی منتقل گردیدند .موافقتنامههای سازمان تجات جهانی نیر هر یس تفتاات ویاژهای
تا با کشوتهای دت حال توسعه به اشکال مختلف پی بینی نمودهاند .بهطوتکلی ایان مقارتا تا
به سه دسته عمده تقسیم میشوند:
الف :مقرتا ناظر بر تسهیل تجات کشوتهای دت حال توسعه
ب :انعطاف بیشتر برای کشوتهای دت حال توسعه دت پذیرش تعهدا
ج :اتائه کمسهای فنی به کشوتهای دت حال توسعه.
این کمسها جهت یاتی کشوتهای توسعهنیافته نسبت به حجم وسیع تعهدا آنها میباشاد
که بتوانند از عهدۀ تعهدا خود دت موافقتناماههاای ساازمان تجاات جهاانی برآیناد و شاامل
ترتیبا مختلفی با هدف اتائه کمسهای فنی به منظوت ایجاد ظرفیتهای تخصصی ،ساازمانی و
حقوقی الزم جهت همگرایی بیشتر کشوتهای دت حاال توساعه دت نظاام تجااتی اندجانباه دت
موافقتنامههای مختلف سازمان تجات جهانی است (بیدآباد.)48-49 :1387 ،
714

ــــــــــــــــــــــــــــــ جهانی شدن ،سازمان تجارت جهانی و توسعه یافتگی کشورهای جنوب...
توساعه2

پیتر ساترلند 1دبیرکل سابق سازمان تجات جهانی دت مقاله خاود دت مجلاه مالیاه
اظهات میداتد که علیرغم اعتقاد برخی از مخالفین سرسخت جهاانیشادن کاه تصاوت مایشاود
شرکتهای اندملیتی به هیچ ایر غیر از استثمات زحمتکشان و فرات از مالیا فکر نمایکنناد،
شواهد نشان میدهد که کشوتهایی که دت ایان میاان موفاق گشاتهاناد مماالکی باودهاناد کاه
توانستهاند سرمایه گاذاتی خااتجی تا باه نحاو احسان جاذب نمایناد .دت ایان کشاوتها ساطح
دستمردها تا حد قابل مالحظهای باال تفته و استانداتدهای محلی دت زمینههای کلیدی مدیریت
تکنولو ی دت محیط زیست اتتقاء یافته است .این امر منجر باه مشااتکت کشاوتهای مرباوت باه
شکلی مؤثرتر دت فرآیند جهانیشادن گردیاد (سااعی1387 ،ب .)86-87 :بای از  40عضاو از
اعضای سازمان تجات جهانی دت حال حاضر از کاتبران فعال سیاست ضاددامپینگ 3هساتند و
کشوتهای دت حال توسعه برخی از جدیدترین و شایعترین این کاتبران هساتند .دت عاین حاال
بسیاتی از کشوتهای دت حال توسعه با استفاده از قوانین ضاددامپینگ ،محادود کاردن واتدا ،
بسیاتی از آنها نیر با توجه به اشکال دیگر از انعطافپاذیری دت سیاساتهاای تجااتی ساازمان
تجات جهانی و موافقت با اتصال به تعرفههای خود تا شروع کردهاند (.)Bown, 2008: 255
بر اساس م واتد ذکر شده فوق و تعاداد اعضاای کشاوتهای کمتار توساعه یافتاه و دت حاال
توسعه ،این گروه از کشوتها به دنبال برخی تغییرا دت ساختات و سیاستهای ساازمان تجاات
جهانی هستند که دت آن سیاستهای این دسته از کشوتها نیر با اولویت بیشتری دت دستوت کاات
سازمان قرات گیرد .طبق این ،دوت مذاکرا ساازمان تجاات جهاانی دت دوحاه دت ساال ،2001
تسماً به عنوان «دستوت کات توسعه دوحه »4نامگذاتی شد و این نشان میدهد اولویت کماس باه
کشوتهای دت حال توساعه بای از آزادساازی تجااتی باوده اسات .ایان اولویات نتیجاۀ یاس
همبستگی جهانی اسات کاه پا از  11ساپتامبر  2001صاوت گرفات .دساتوت کاات توساعه
منعک کننده این واقعیت است که کشوتهای دت حال توسعه دت حاال حاضار اکثریات اعضاای
سازمان تجات جهانی تا تشکیل میدهند و بنابراین آیا میتوانند قوانین تجاتی جدید تا تعیین
بنمایند یا نه .بسیاتی از کشوتهای دت حال توسعه بر این باوتند که دوت مذاکرا قبلای ساازمان
تجات جهانی ایجاد قوانینی که دت دتجه اول به نفع کشوتهای صنعتی با دتآمد باال بوده اسات.

1- Peter Saterland
2- Finance Development
3- antidumping
4- Doha Development Agenda
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بنابراین اصالح معادال برای ایجاد فرصت برای همه کشوتهای جهان به خااطر آسایبپاذیری
خاص کشوتهای فقیرتر الزم است (.)Polaski , 2006: 1
گفتار پنجم :چالشهای کشورهای جنوب
 -1جهانیشدن
بر خالف نظر آتمانگرایان که معتقدند دت بلندمد بهرهوتی و منافع ناشی از جهاانیشادن
نابرابری دت دتون دولتها و بین کشوتها تا کاه خواهد داد ،واقعگرایان بر این باوتناد کاه دت
بلندمد با برندگان و بازندگان جهانیشدن مواجاه خاواهیم شاد .قدتتمنادترین کشاوتها کاه
کنترل صلح و هدایت فرآیند جهانیشدن تا بر عهاده داتناد ،از ایان توناد دت جهات اساتحکام
بخشیدن به موقعیت و قدت نسبی خود اساتفاده خواهناد نماود .اماا بارای کشاوتهای کمتار
توسعهیافته ،جهانیشدن فرآیندی است که دت ایجاد و پیشبرد آن نقشی نداتناد و تنهاا بایاد دت
مقاباال آن تساالیم شااوند (مهاادیزاده .)109 :1388 ،دت سااوی دیگاار ،تاباار کاااک و دیگاار
نئوماتکسیستها (ساختاتگرایان تاتیخی) بار ماهیات نااهمگون و سلساهمراتبای جهاانیشادن
اقتصادی تأکید داتند .ویژگی اقتصاد جهانی بیشتر وابستگی است تا وابستگی متقابال .نیروهاای
اقتصادی بهطوت توزافرون دت کشوتهای عمده صنعتی شامل ایاال متحاده ،اپان و کشاوتهای
اتوپای غربی متمرکر شده است و این بدان معناست کاه جهاانیشادن اقتصاادی ناه باه ساود
توده های فقیر کشوتهای جهان سوم خواهد بود و نه استانداتدهای زندگی فقرا تا دت کشاوتهای
بسیات صنعتی بهبود خواهد داد .به طوت خالصه جهانیشدن نوعی سرمایهداتی اسات و بار ایان
اساس تسلط طبقه سرمایهدات و استثمات افراد فقیر دت سراسر دنیا تا تداوم میبخشد (جکسون و
سوتنسون.)267-268 :1383 ،
دت این اتتباط این گروه معتقدند که بر خالف گراتش بانس جهانی که مسئلۀ اصلی دت مقوله
جهانیشدن و اقتصادهای نئولیبرال دت حوزه تجات آزاد تا حداقل کردن نقا دولات و حاذف
محدودیتها دت جریان سرمایهگذاتیهای مستقیم دانسته است و برتری این گونه سیاستهاا تا
با اشاته به موفقیتهای کشوتهای شمال (ثروتمند) دت مقابل جنوب (فقیر) اظهاات کارده اسات،
اینگونه ادعاها از سوی کشوتهای جنوب موتد سؤال قرات گرفته است.
بر این اساس حقیقت تلخ این میشود که امروز عملکرد اقتصادی کشوتهای دت حال توساعه
بهطوت قابل مقایسهای از کشوتهای صنعتی دت سالهای  1991تاا  2006مایالدی عقاب ماناده
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است و جهانی تا خلق کرده است که دت آن  22کشوت صنعتی با  14دتصاد از جمعیات جهاان،
دت حدود نیمی از تجات جهانی و بی از نیمی از سرمایهگذاتی مستقیم خاتجی تا دت اختیاات
داتند .میران بیکاتی دت جهان دت سال  2005میالدی به افرای خود اداماه داد و تعاداد افاراد
بیکات و جویای کات به بی از  191/8میلیون نفر و یا به عبااتتی باه  6/3دتصاد از نیاروی کاات
تسیده که این تقم باالترین تقمی است که توسط سازمان بینالمللی کات ثبت شده است .برآوتد
میشود که بی از  90دتصد از مجموع تجات جهانی دت کنترل این سازمان باشد.
عالوه بر مواتد ذکر شده باید گفت کاه کشاوتهای جناوب باا ااال هاای دتونای متاأثر از
جهانی شدن نیر مواجه هستند که بخ عمدۀ آن مربوط به شهرنشینی و گسترش آن است .دت
جهان به طوت فراینده شهرها گسترش یافتهاند و نیمی از جمعیت کل جهاان و نردیاس باه ساه
اهاتم از جمعیت همۀ کشوتهای غربی دت مناطق شهری زندگی میکنند .دت آغاز قرن بیساتم،
فقط  16شهر دت جهان بی از یس میلیون نفر جمعیت داشتهاند که اکثریات قریاب باه اتفااق
آنها دت کشوتهای صنعتی پیشرفته قرات داشتهاند .این دت حالی است کاه اماروز دت قارن  21دت
سراسر جهان بی از  400شهر باالی یس میلیون نفر وجاود داتد و حادود ساه اهااتم از ایان
شهرها دت کشوتهای با دتآمد پایین و متوسط هستند .با توجه به پی بینیهاای ساازمان ملال
متحد ،تقریباً تمام تشد جمعیت جهان بی از  30سال آینده دت مناطق شهری صوت خواهاد
گرفت (.)Cohen, 2004: 24
همچنین ادبیا اخیر دت تجات با شرکتهای ناهمگن نشان میدهد که تجاات مایتواناد
باعث مردی نابرابر از طریق نابرابری دستمرد شود .دت این میان پاونیس 1مطالعاا زیاادی باین
تجات و نابرابری دستمرد انجام داده است که این واقعیت تا نشان میدهد ،نابرابری دستمرد به
صوت قابل توجهی دت یس دوته کاه دت آن بسایاتی از کشاوتهای دت حاال توساعه آزادساازی
تجات برت تا اجرا نمودهاند ،افرای یافته است ،که این لرومااً ایان مفهاوم تا مایتسااند کاه
تجات عامل اصلی افرای نابرابری بوده است (.)Bacchetta & Jansen, 2011: 14
بهطوت کلی تأثیر جهانیشدن بر فقر تا میتوان از دو دیادگاه کاامالً متماایر و یاس تویکارد
میانه و معتدل موتد برتسی قرات داد.

1- Pavcnik
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الف) رهيافت واگرایی
تهیافت واگرایی معتقد است که با فرآیند جهانیشدن فقر از میان نمیتود .تأکید اصلی ایان
تهیافت بر مفهوم نابرابری استوات است .به اعتقاد طرفداتان ایان دیادگاه حرکات اصالی فرآیناد
جهانیشدن به سمت افرای نابرابریها میان ملتها ،افراد و مناطق گرای داتد .جهاانیشادن
منجر به ایجاد شکافهای عمیق اقتصادی دت دو بخ غنی و فقیر دنیا گردیده است.
ب) رهيافت همگرایی
تهیافت همگرایی معتقد است که به طوت حتم جهانیشدن تفاه نسبی تا برای همه جهانیاان
به اتمغان میآوتد و فقر تا تیشهکن مینماید .طرفداتان این دیدگاه به توانایی عوامل اقتصااد دت
ایجاد تشد و پیشرفت دت جوامع دت حال توسعه بسیات خوشبین هستند.
ج) رهيافت دوسویه
دت کنات دو تهیافت واگرایی و همگرایی نگرش سومی نیر وجود داتد که باا جهاانی شادن و
تأثیر آن بر فقر برخوتدی دو سویه داتد .بر اسااس ایان تهیافات باا اینکاه جهاانیشادن الرامااً
موجبا تشد و توسعه تا دت تمام کشوتها فراهم نمیآوتد اما فاصله گرفتن از آن نیر امکانپاذیر
نمیباشد زیرا از نظر طرفداتان این دیدگاه جهانیشدن دت منااطق و کشاوتهای مختلاف آثاات و
نتایجی متفاو بر فقر داتد .این دیدگاه جهانیشدن تا الراماً موجب تفاه ثارو دت باین تماامی
جوامع نمیداند اما معتقد اسات کاه باا تنظایم سیاساتهاای واقاعبیناناه و منطقای از ساوی
کشوتهای دت حال توسعه دت قالب برنامه مدیریت کاتآمد ،امکان توسعهیافتگی تحققپذیر اسات
(ساعی1387 ،ب.)83-84 :
به هر حال ،با وجود ماهیت توزافرون جهاانیشادن اقتصاادی ،بار خاالف ادعاای برخای از
پژوهشگران ،میران یکپاتاگی اقتصاد جهاان بسایات نااموزون و محادود باه برخای حاوزههاای
اقتصادی خاص بوده است .همان طوت که تعدادی از محققان اشاته کردهاند ،دالیل زیادی وجاود
داتد که نشان دهنده کاه سطح همگرایی جهان دت شرایط فعلی (دت مقایساه باا اواخار قارن
نوتدهم) است .این واقعیت تا به ما گوشرد میکند ،هر اند که توند تو باه توساعه فنااوتی باه
عنوان علت جهانیشدن ،غیرقابل بازگشت به نظر میتسد ،اما سیاساتهاای ملای کاه مسائول
فرآیند جهانیشدن اقتصادی هستند ،برگشتپذیر باوده و ساوابق گذشاته نشاان مایدهاد کاه
احتمال اناین برگشاتی دت آیناده نیار وجاود داتد (گیلپاین .)451-452 :1387 ،بسایاتی از
مخالفان جهانیسازی از دیدگاههای مختلف و حتی از زمینههای تشد و توساعۀ پایادات بار ایان
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باوتند که واقعیت این است که نرن تشدی که از آزادسازی اقتصادی پی بینی میشود به دست
نمیآید و دت عوض نتیجه این کات فساد تدتیجی فرهنگ و محیط زیست و گسترۀ تو باه ترایاد
فسادهای اجتماعی خواهد بود ( .)Quental & Eds, 2011: 19-24دت واقع جهانیشدن منجر به
افرای آگاهی عمومی از اثرا زیست محیطی تجات و توسعه مفاهیم مهم دت حد فاصل میاان
تجات و محیط زیست است .شناخت کلی که از افرای تجات وجود داتد ،دت پی جهانیشدن،
فقر زیست محیطی تا به همراه داتد .دت واقع میان تولید باال و تخریب محیط زیست یس تابطاۀ
مستقیمی وجاود داتد ( See: United Nations Conference on Trade and Development,
.)2008: chapter VIII, 59-68
بهطوتکلی دت خصوص اال هایی که جهانیشدن میتواند بر کشوتهای جنوب تحمیل کند
میتوان دو دسته از کشوتها تا از یکدیگر متمایر کرد:
الف) کشوتهای کمتر ادغام شده اقتصادی ،مهمترین اال های این دسته از کشوتها دت فرآیند
جهانیشدن عبات است از  )1ادغام کامل اقتصادی و  )2عدم ثبا سیاسی میباشد.
ب) کشوتهای ادغام شده جدید اقتصادی مهمترین اال این دسته از کشوتها عبات است از
 )1حذف شدن از بازاتهای بینالمللی )2 ،جذب سرمایه خاتجی )3 ،ناتوانی تقابتی دت بازاتهاای
جهااانی )4 ،تخریااب محاایط زیساات )5 ،جابجااایی اجتماااعی )6 ،1عاادم موازنااه قاادت
بینالمللی(ساعی1387 ،ب.)88-90 :
 -2سازمان تجارت جهانی
میشرا میگوید کسانی که جهانیشدن تا نابودکننده دولت مدتن تفاه میدانناد معتقدناد باا
جهانیشدن اقتصادها ،اولین خط دفاعی دت مقابل فقر و وابستگی کاه توساط دولاتهاای تفااه
کینری ایجاد شده یعنی تشد اقتصادی متعادل ،اشتغال کامل ،مارد و شارایط کاات مناساب باه
مقدات قابل مالحظهای تضعیف خواهد شد و اقتصاد ،اجتماعیزدایی شده و مجدداً نیروی کات باه
 .1منظوت از جابجایی اجتماعی ،مهاجر گسترده داخلی از مناطق توستایی و دوت افتاده به شهرها و مراکر صنعتی میباشد.
دت بسیاتی از کالنشهرهای کشوتهای دت حال توسعه ،گرای به سکونت دت نردیکی و اطراف مرکر شهر نسبتاً قوی است .هر
اند که دت دهه های اخیر گروه نخبگان ،مرکر شهر و بافت قدیم شهر تا تها کرده و به سوی بخ هایی از مناطق پیرامونی
شهر جابجا میشوند ،این فرآیند تحوالتی تا به یاد می آوتد که دت شهرهای غربی به وقوع پیوسته است(شکویی:1372 ،
.)161
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کاال تبدیل میشود ،بیکاتی مرمن ،نبود امنیت شغلی ،تشد مشاغل غیراستانداتد با امنیت کمتر
و مردهای پایین و حداقل مرایا و تشد نابرابری مرد ،پدیدهای عادی میشاوند .بخا مهمای از
مباحث دت حوزۀ اقتصاد و جهانیشدن بر ناابرابریهاای مناتج متمرکرناد .اداتۀ اماوت اقتصاادی
جهان دت سطوح بینالمللی مثالً حوزۀ بازاتهای مالی که توسط صندوق بینالمللای پاول ،حاوزۀ
تجات که توسط سازمان جهانی تجات و حوزۀ سیاستهای اقتصادی که توساط گاروه هشات
اداته میشوند ،دت حد قابل قبولی به محوتیترین مسئلۀ اقتصاد سیاسی جهان یعنی تفاو زیاد
بین ثرو و دتآمد کشوتها توجه نداتد .اولاین توجهاا دت ایان زمیناه دت دهاههاای  1950و
 1960دت برنامههای کمس اقتصادی عموماً محدود به شرایط خاصی مثال قحطای بود(شاکوی،
.)67-68 :1389
با حضوت بازیگران مهم اقتصادی از طرف ملل مختلف باه ویاژه نهادهاای باینالمللای نظیار
 ،WTOتشکیل بلوکهای اقتصادی منطقهای و اتحادیههاای تاهباردی ،تاههاای منطقای بارای
تحکیم قدت و جبران ضعف به نظر میتسند .تشکیل این بلوک و اتحادیهها ،با توجه به این که
مواد خام ،نیروی کات ،محلهای تولید و بازاتها نیر توز به توز از حوزۀ نفوذ و کنترل ملی بیشاتر
خاتج میشوند ،به نوبۀ خود موجب افرای آسیبپاذیری اقتصااد و کااه امنیات اقتصاادی،
نسبت به کنترل و افرای وابستگی شده ،مشکال موجود دت زمینههاای )1 :مادیریت اقتصااد
ملی )2 ،برخوتد با مسأله بیثبا کننده شکاف بین فقیر و غنای )3 ،اساتفاده ماؤثر از کماس و
فشات اقتصادی تا تشدید مینماید (هاشمیان اصفهانی و گرجی.)18 :1386 ،
کشوتهای دت حال توسعه و کمتر توسعه یافته استدالل میکنند از زمان مذاکرا آزادسازی
تجاتی جدید دت حال حاضر مصرف دت بخ کشاوتزی و خدما  ،به عالوه برتسای اجبااتی دت
موافقتنامه  1TRIPSظرفیت خود تا برای مذاکره به طوت مؤثر به این حد کشیده شده است کاه
آنها دیگر نمیتوانند مسئولیت تسیدگی به هرگوناه مساائل (باه اصاطالح «مساائل سانگاپوت»2
نامیده میشود) تجات و تقابت ،تجات و سرمایهگذاتی ،شفافیت دت دولات اکتساابی ،تساهیل
تجات و بازات دسترسی برای کاالهای غیرکشاوتزی دت دستوت مذاکرا گنجانده شده است ( La
 .)Vina & Vicente Paolo Yu III, 2002: 4با وجود اینکه دت محدوده زماانی معاین از طریاق
آزادسازی تجاتی تحت نظات  ،WTO/ GATTتکمیل اصالحا یکجانبه صوت گرفتاه اسات،
)1- Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
2- Singapore Issues
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اما بسیاتی از کشوتهای دت حال توساعه نتوانساتهاناد دت اقتصااد جهاانی ادغاام گردناد .بارای
فقیرترین کشوتها ،یس استراتژی اندجانبه الزم است بهمنظوت تقویت سیستم تجاات جهاانی
که بسیات از دستوت کات سازمان تجات جهانی خاتج شده است .مهمترین سهم ساازمان تجاات
جهانی میتواند از اشم انداز توسعه ،به منظوت بهبود شرایط بازات (بارای دسترسای باه کاالهاا و
خدما ) و اطمینان از اینکه قوانین تجات برای کشوتهای دت حال توسعه اساتفاده مایشاوند.
افرای ظرفیت تجات نیاز به اقدام هماهنگ دت خاتج از سازمان تجات جهانی (برای کمس به
تجات ) و همچنین عدم اقداما یکجانبه توسط هار دو کشاوتهای صانعتی و دت حاال توساعه
برای کاه تعصبا ضدتجاتی داتد (.)Hoekman, 2002: 1
نتيجهگيری
به طوتکلی دت خصوص تأثیرا عضویت کشوتهای توسعه یافته و دت حال توسعه دت ساازمان
تجات جهانی دت مییابیم که ،این عضویت به طوت متوسط داتای اثرا مثبت بر تولید ناخاالا
داخلی و صادتا کشوتهای توسعه یافته و داتای تأثیر منفی بر تولید ناخالا داخلی بسیاتی از
کشوتهای دت حال توسعه با اثرا منفی بر توی صادتا تعدادی از آنها داتد .این اثارا منفای
به خصوص دت کشوتهای آفریقایی قابل توجهتر است و این نتایج دتگیری توشنی دت اتتبااط باا
سیاست تجاتی و تشد ،به نقطهای برای مقابله با اال هایی برای بسیاتی از کشوتها دت فرآیند
جهانیشدن است.
دت آخر باید گفت کاه جهاانیشادن و ساازمان تجاات جهاانی هام فرصاتهاایی تا بارای
کشوتهای جنوب به وجود آوتده است و هم اال هایی تا بارای ایان دساته از کشاوتها ایجااد
کرده است .با توجاه باه میاران توساعه و پیشارفت اقتصاادی و همچناین پتانسایل اقتصاادی
کشوتهای جنوب (کشوتهای دت حال توسعه و کشوتهای کمتر توسعه یافته) ،ایان ااال هاا و
فرصتها برای این دسته از کشوتها متفاو است .دت شکل  2مایتاوان مهمتارین ااال هاا و
فرصتها تا مشاهده کرد.
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شكل  -2مهمترین چالشها و فرصتهای جهانیشدن و  WTOبرای کشورهای جنوب

دت آخر باید گفت که توسعه و پیشرفت برای کشوتهای جنوب زماانی میسار مایشاود کاه
عمده توجه این کشوتها تنها معطوف به ساختاتهای نابرابر اقتصادی بینالمللی نگردد و بلکاه از
تحوال هر اند ناایر بینالمللی به نفع کشوتهای کمتر توسعه یافته بیشترین بهره تا ببرناد و
دت جهت تقویت و اصالح سااختاتهای داخلای خاود اساتفاده نمایناد .واقعیات ایان اسات کاه
ساختاتهای برخی از این کشوتها مانعی برای توسعه موتد نظر است باه هماین علات دت برخای
مواتد کشوتهای جنوب بی از آنچه باید هرینه کنند هرینه مینمایند .بنابراین این کشاوتها دت
کنات توسعه نیازمند توجه به برخی معضال و مشکال دتونی خود هستند تا تسریع پیشرفت و
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توسعه تا با کندی مواجاه نساازند .سااختاتهای تحمیلای دوتان اساتعمات و اساتثمات ،وضاعیت
بیماتگونهای تا برای اقتصاد کشوتهای جنوب تقم زده است که تا تسیدن به نقطه تهاایی از آن
فاصله اشمگیری وجاود داتد .ایان دت حاالی اسات کاه برخای از کشاوتهای دت حاال توساعه
اصالحاتی تا برای تغییر این ساختاتها انجام دادهاند که دت بسیاتی از مواتد توفیقاتی نیر کساب
نمودهاند .دت نتیجه دت کشوتهای جنوب پیشرفت و تشد اقتصادی زماانی وضاعیت مطلاوبی باه
خود میگیرد که توسعه و پیشرفت همرمان با تغییرا ساختاتی ضعیف بر جای مانده از دوتان
سابق به پی تود .دت کنات این مسئله باید به لروم همکاتیهای بیشتر میان کشاوتهای جناوب
و کشوتهای دت حال توسعه نیر توجه کرد.
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