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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 
  17 - 30 ، صفحات1390، اسفند 12  شماره

  
  ی، فقر و نابرابرشدن جهانی

 
  1عزیز آرمنسید

  2اهللا زارع روح
  
ها و   فرصت،دهین پدیا. است آن از ابعاد مختلف یامدهایشدن و پ ی جهان، عصر حاضریها یژگین ویتر از مهم یکی

ز نگران یش از هر چی جهان سوم بیکشورها .دهد ی کشورها در سراسر جهان قرار میروفرا را یاری بسیها چالش
 ی شده است با مراجعه به آراتالشن مقاله ی در ا.هستند یالملل نیش در عرصه رقابت بیو خیناد فقر و ناتویتشد
حال توسعه  دری در کشورهایسأله فقر و نابرابرمارتباط آن با  ده وین پدی ای به بررسشدن جهانین ین و مخالفیموافق

 یها دگاهیکننده آن و د عیعوامل تسر آن، یخینه تاریشیشدن و پ ی ابتدا مفهوم جهان،ن منظوری ایبرا. پرداخته شود
 در یشدن با مسأله فقر و نابرابر ی سپس ارتباط جهان. است شدهی اقتصاد بررسشدن جهانین موافقان و مخالفا

 یچه بهتر کشورها مواجهه هری برایشنهاداتیت پیقرار گرفته است و در نها یحال توسعه مورد بررس دریکشورها
   . آن ارائه شده استیشدن و کاستن از آثار منف یده جهانیدرحال توسعه با پد

  
 یحال توسعه، سازمان تجارت جهان دری، کشورهایشدن، اقتصاد، فقر، نابرابر یجهان: یدی کلیها واژه

)WTO(. 
 
  مقدمه. 1

 اقتصاد، فرهنگ و یها نهی در زمیریش تحوالت چشمگیدای است که موجب پیا دهی پدشدن جهانی
شرفت ی پشدن جهانیده ی به اندازه اقتصاد، پدیا چ حوزهیانگر آن است که در هیشواهد ب. است شده استیس

نه یورت گرفته در زم صیها شرفتی از پی خود ناشی مالی اقتصاد و بازارهاشدن جهانی. نداشته است
   . استی و اطالعاتی ارتباطیها  یلوژتکنو

  در سراسری افراد عادیرها و حت کشویرو را فرایاری بسیها ها و چالش  فرصتشدن جهانیده یپد

دانند که  یم ییها ساز فرصت نهی مثبت و زمیل را تحوشدن جهانی ، صاحبنظرانیبرخ. دهد یجهان قرار م
 خود را با یفاصله اقتصاد ده ویش را بهبود بخشیتوانند وضع خو یاز آنها م یریگ جوامع در صورت بهره

                                                 
 saarman2@yahoo.com                                .                                    دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز. 1

     rz2380@yahoo.com                                                                    .    ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضاأعضو هی. 2
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18   12   شمارهمجله اقتصادی سال یازدهم         

 را شدن جهانیلگران ی تحلی برخ،گری دیازسو.  بخشندء خود را ارتقایگاه جهانیگر کشورها کم کنند و جاید
. دانند یم ی بزرگ اقتصادیها  کشورها و گسترش سلطه قدرتیت و اقتصاد ملیف حاکمیعامل تضع

 ...ست ویز طید محی، تهدییگرا  ها، گسترش فقر، رواج مصرف یق نابرابری باعث تعمشدن جهانی معتقدند ،نیهمچن
   .شده است
د فقر ی تشدشدن جهانیحال توسعه در قبال مسأله  دری عمده کشورهایها یها و نگران  از چالشیکی

 مخالف و موافق و مطالعه یاه دگاهی دی با بررستابر آن است ق ین تحقیا. باشد یها م یو گسترش نابرابر
حال توسعه  دریکشورها و ارتباط آن با مسئله فقر درشدن جهانیده ی پدی موجود به بررسیها تیواقع

   شود؟ ین کشورها مید فقر در ای منجر به تشدشدن جهانیا ی پاسخ دهد که آیاساسن سؤال یبپردازد و به ا
  

  آنیخینه تاریشیو پ شدن جهانیو ابزار مفهوم . 2
هر روز ده و ی خود نرسیده به حد تکاملین پدیرا ایارائه نشده است، ز شدن جهانی از یف روشنیتعرکنون تا

تنوع و  دلیلبه ": دیگو ین مورد میدر ا 1نا همز روزیج. شود یآشکار م از ابعاد گوناگون آن یا وجه تازه
ل مانند یان سطوح گوناگون تحلی مشدن جهانیل که مفهوم ین دلیز به ای و نشدن جهانیگوناگون ابعاد

ف کامل یده تعرین پدیا هنوز زود است که از کند یم ارتباط برقرار یدئولوژیاست، فرهنگ و ایاقتصاد، س
  ").1380 ،یجعفر(ارائه شود 
ک جامعه واحد و یدر ان جهداند که براساس آن تمام مردم  ی میندی را فراشدن جهانی 2ن آلبرویمارت

 آن یداند که ط ی میا  شبکهیریگ  را شکلشدن جهانی 3شتریرنوئل اما. وندندیپ ی میکدیگر  بهیر جهانیفراگ
 ی متقابل و وحدت جهانیدر وابستگ  بودندین در کره خاک دور افتاده و منزویش از ایکه پ یاجتماعات
  ).1379صداقت، (شوند  یادغام م

 5پروفسور کول. اند ف کردهی تعریان جهیبازارهاشتر ی را ادغام بشدن جهانی 4بالز و گمنوکر

کند که شامل  یم فیها تعر ها و شرکت  بنگاهیفرامرز یها تی از فعالیا ابندهیتکامل  ی را الگوشدن جهانی
د، یل تازه و نو، تویها  و توسعه فراوردهی ابداع و نوآوری برای، تجارت و همکاریالملل نی بیگذار هیسرما
 و مبادله یدیتول مناسبات یالملل نیگسترش ب را شدن جهانی 6وانیمک ا.  استیابی و بازاریشناس منبع
 مشخص شتر اقتصادهای بیوستگیرا با به هم پ شدن جهانی 7نیف و گلیتکلسا.  داندی مه ساالرانهیسرما

                                                 
1. J. Rozena 
2. M. Albro 
3. E. Richter 
4. Krogman & Balz 
5. Kool 
6. M. Evan 
 
 

7. Satklif and Glin 
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، فقر و نابرابریشدن جهانی  19

 تنها یک زن عادیا یک مرد یرفاه  است که یتی وضعشدن جهانیست که ده این عقیبر ا 1لئوارد. کنند یم
  .)1997سیف،  (باشد ی دولتشان وابسته نمبه عملکرد

 ،گریدبه عبارت . کند یم فی تعرتر قیتر و عم عی را ادغام وسشدن جهانی  پولیالملل نیصندوق ب
ال اتنوع مبادالت کق حجم و ی کشورها در سراسر جهان از طری متقابل اقتصادیرشد وابستگ را شدن جهانی

 یتر تکنولوژ عیتر و وس هدق پخش گسترین از طری و همچن مرزهایه در ماورایان سرمایو خدمات و جر
  .),1993IMF( داند یم

 است که در یف اقتصادی بنا به تعریاقتصاد جهان :دیگو ی میدار هینده سرمایتاب آدر ک 2لستر تارو
بجا ات در سراسر جهان جاز کاالها و خدمیکار و ن یروی، نیه، دانش فنی، سرمایعیطب د، منابعیعوامل تولآن 
  ).1376تارو،  لستر (.شوند یم

 ی اقتصادیگرفت که در آن مرزها در نظر یندی را فراشدن جهانیتوان  ی مفوقف یا توجه به تعارب
ه و ی، کاال، خدمات و سرمایافزون منابع، تکنولوژ رک روزحتشود و  یتر م ان کشورها هر روز کمرنگیم
د و مصرف در یلش تویجه به افزایرد و در نتیگ یمتر صورت  سهل مرزها یدر ماورا ی انسانیروی نیحت

  ).1380ش،یبهک ( انجامد یکشورها م
توان گفت که موضوع  ی مطرح شده است، اما ماًری اگرچه اخی مالی اقتصاد و بازارهاشدن جهانی

باز  20 در قرن ید فراملی و تول19الملل در قرن  نیشه آن به رشد تجارت بیرست و در واقع ی نیدیجد
 بود که 1944برتن وودز در سال  توافقات کنفرانس ، اقتصادشدن جهانی یک گام مهم به سوی. گردد یم

 3 تعرفه و تجارتیعمومگر، توافق یگام د .کرد ی منع می اقتصادیگرا ی ملیها استیها را از اتخاذ س دولت
، انتشار 1965 سال انتشار کتاب دهکده جهان مک لوهان در.  اقتصاد داشتیسازل به آزادیبود که تما

 )1989 – 1991( یها  در سالی شورویان جنگ سرد و فروپاشیپا، 1987در سال  4تافلرن یکتاب موج سوم آلو
 ).1380، یجعفر( فراهم کرد شدن جهانی ینه را برای زمی همگ1995 در سال یتجارت جهانس سازمان یو تأس

  :ن آنها عبارتند ازیتر اند که مهم ش داشتهنق اقتصاد شدن جهانیند یع فرای در تسریمتعددابزارهای 
  

  سابقه تجارت جهان یرشد ب -
ن یاما تفاوت ا ،ن سو رو به رشد نهاده استی به ا1950 از دهه یروند تجارت جهاند که ن دهیآمارها نشان م

ن آمارها نشا. شتر بوده استی بید جهانی از رشد تولیتجارت جهانن است که رشد یدوره با دوره گذشته ا

                                                 
1. Leovard 
2. L. Thurow 
3. GATT 
4. A. Tafler 
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20   12   شمارهمجله اقتصادی سال یازدهم         

 ید جهانی اما حجم تول، برابر شده است15 حدود )1950 – 1994( های  سالطی یدهند که تجارت جهان یم
شتر رشد ی برابر ب3 ید جهانی تولسه بایدر مقا ن دورهی در ایجهان در عمل تجارت یعنیده است ی برابر رس5به 

  .کرده است
 یها ی تکنولوژیریکارگرقابت، باس، یز مق ای ناشیها  از صرفهیریگ  بهرهینه هایزمع تجارت یرشد سر

 ی به روی جهانیبازتر شدن اقتصادها. ده آورده استی را پدی اقتصادیها جانبه بخش و گسترش همهد یجد
البته . ل کرده استید و تجارت تبدی تولی از شبکه جهانی کشورها را به بخشیدی تولیواحدها، یتجارت جهان

اند  ن شبکه به خود اختصاص دادهید و تجارت را در ایسهم عمده تولفته شری پید توجه داشت که کشورهایبا
  دارندیا هیگر نقش حاشی دیها نهیدر زم  و مواد خامیر از تجارت انرژیغ  درحال توسعهیو کشورها

  ).1382، یریقطم(
  

   یالملل نیه در سطح بیش تحرک سرمایاافز -
ا ی نقاط دنیها در اقص تیمزشدن  باعث شکوفا1یجم خاری مستقیگذار هیه و رشد سرمایسرماال شدن یس

 تا اواسط 1945 از سال.  سرعت گرفته استشدن جهانیند ی کشورها، فرای اقتصادی وابستگشیشده و با افزا
اما  ،بوده است خارجی گذاری مستقیم رشد سرمایهشتر از رشد ی بی تجارت خارجی رشد جهان1970دهه 
  گرفته استیشیو از رشد تجارت پع شده یار تسریبسآن گذشته رشد  در دهه ویژه به 1970 از دهه پس

)1996UNCTAD,(.  
  

  دی شدن تولیالملل نیب -
شکل  2یت رقابتیه مزی بر پایالملل بینک کاال در سطح ی ی اجزایها و حتد کاالیدر جهان امروز تول

د آن کاال ی تولی برایرط بهتی مختلف که شرایک کاال در کشورهای مختلف یاجزان یرد و بنابرایگ یم
جاد یاق ی از طریعنی گردند ی مونتاژ می کشور ثالثا دریمادر و ت در کشور یشود و در نها ید میدارند تول
 یدی کلیتی چند ملیها د نقش شرکتی شدن تولیالملل بیندر . شود یسر مید می ادغام تولیجهانکارخانه 

ا ی کار یروید از جمله نیمت تولیق از و عوامل ارزانی ن به منابع موردیابیدستها با هدف  ن شرکتیا. است
 حرکت ی خارجی بازارهای به سویت رقابتی از مزیبه حداکثر رساندن سود و برخوردارمنظور  ه و بهیسرما

 کشورها و ی اقتصادیش همبستگی افزا،ن امریجه اینت. کنند ی میگذار هیر کشورها سرمایکرده و در سا
  ).1380ش، یبهک( بوده است شدن جهانید نیدن به فرایسرعت بخش

  

                                                 
1. Foreign Direct Investment (FDJ) 
2. Competitive Advantage 
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، فقر و نابرابریشدن جهانی  21

  کیتحوالت تکنولوژ -
 یها نهی نخست، کاهش هز.ده استی گردشدن جهانیع روند یک از دو جهت باعث تسریتحوالت تکنولوژ
مالحظه در امکانات  و دوم، تحول قابل ارتباطات ی در تکنولوژیکیزیشرفت فی پدلیلحمل و نقل به 

ن تحوالت با یا. نترنت شده استیاجاد شبکه ید منجر به اون شکل خیتر یعالوتر که در ی و کامپیمخابرات
 ر نموده استیبر مبادله کاالها امکانپذ نه ارتباطات، مبادله خدمات و اطالعات را افزونیر هزیچشمگکاهش 

  .)1995گابل، (
  

  مهاجرت -
 یا تازهده یچه مهاجرت پد گر. استیالملل بینها در صحنه  ش مهاجرتی افزا، اقتصادشدن جهانیگر یبعد د

 کشور 67نفر به  ونیلیم 3 تا 2هر سال حدود . افته استی یتر عی اما در طول دو دهه گذشته آهنگ سر،ستین
البته . کنند ی میزادگاه خود زندگری غیدر کشورون نفر یلی م120کنند و اکنون حدود  یجهان مهاجرت م

  .)2000اسپنشاد،  (ابدی یش می افزا درصد2حدود ز ساالنه ین رقم نیا
 یمتوسط سن در کشورهاش یحال توسعه، افزا درین کشورهایت بیتفاوت قابل مالحظه نرخ رشد جمع

رود مهاجرت گذشته  یانتظار م. ش روند مهاجرت کمک خواهد کردیافزات فعال به یشرفته و کاهش جمعیپ
 . داشته باشدی منافعنیزل توسعه حا دری کشورهایبراشرفته از چند جهت ی پی کشورهای برایاز سودمند

 کسب مهارت ی برایدوم، با مهاجرت فرصت مناسب. استن کشورها ی به ادرآمد منبع انتقال نخست، مهاجرت
  ).1382، یریقطم(ود ش یشرفته فراهم می پیو تجربه در کشورها

  

  یتیچند مل یها شرکت -
شرکت در سال 7000شور ثروتمند جهان از  ک14 در یتی چند ملیها د که تعداد شرکتنده یآمارها نشان م

. ده استی رس1997شرکت در سال  37000 و پس از آن به 1994 شرکت در سال 24000 به 1969

3ها  ن شرکتی ازآن است که این حاکیوردها همچنآبر
4 و ی بخش خصوصیها ییدارا 1

دات یتول 1
 در یعامل مهمها  ن شرکتیرود که ا ی انتظار م،ن اساسی بر ا.)1995دونینگ،  (دارندر ای را در اختیجهان

ن راه به ی باشند و از ایالملل بینه در سطح یمواد اول و کاالها و یه، تکنولوژی، سرمایتیری مدیها انتقال مهارت
  . اقتصاد کمک کنندشدن جهانی
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22   12   شمارهمجله اقتصادی سال یازدهم         

  کاهش موانع تجارت  -
ق ی از طریالملل بیندر جهت گسترش تجارت  یو سازمان تجارت جهان مانند گات یالملل بین یسازمان ها

 در گسترش یا  عضو نقش عمدهیان کشورهای می و کاهش تعرفه گمرکیا تعرفهری غیحذف موانع واردات
  .اند  اقتصاد داشتهشدن جهانی

  

  ی شورویفروپاش -
 رها شد و به موتور ج شده بودیسم بسیالی سوس مقابله بای که در غرب برایمی عظی انرژی شورویبا فروپاش

 بود به نفع یار بخش نظامی که در اختییها هیها و سرما یورا از فنیاریبس. دیل گردیر تبدیتحوالت اخ
نظام اقتصاد جهان شدن  یک قطبی منجر به ی شوروی فروپاش،گری دیاز سو.  آزاد شدندیدات تجاریتول
  . بازارها را به دنبال آوردیارچگکپی گسترش اقتصاد بازار شد و یعنی

 شدن جهانیموافقان .  وجود داردی متضادیها دگاهی دشدن جهانیدرباره  گفت که یددر مجموع با
 ء لذا ارتقا،شود یمد یز عوامل تولیان کاال و خدمات و نیت جری سبب تقوی اقتصادیکپارچگیمعتقدند که 
حال در یشود و به کشورها یم کار منجر می به تقسشدن جهانی.  دارددر پی را ی و رفاه عمومیرشد اقتصاد
 ،نیهمچن. کاربر مشارکت کنند ید کاالهایدهد که در تول ی کار فراوان دارند، امکان میرویتوسعه که ن

 ).1380، یجعفر(ابد یان ی جریدی تولیگذار هیسرما یها ه با توجه به فرصتیشود که سرما ی سبب مشدن جهانی
 ی رقابتیفضاجاد ی ا با،نیهمچن.  خواهد شدی ملی مرزهایرا در ماویتقال تکنولوژ باعث انشدن جهانی
در سطح . افتیش خواهد ی افزایریپذ  بردن قدرت رقابت باالید برای جدیها جهت خلق تکنولوژ تالش

 شود و اعمال یبازار م نظام ی بر مبنایدی تولیها تی منجر به قانونمند شدن فعالشدن جهانیاقتصاد خرد 
ر یپذ بیم از اقشار آسیت مستقیزان حمای م،نی همچن.سازد ید را محدود میند تولی از فرایتی حمایها استیس

، یل رشد باالتر اقتصادی در مقابل به دلاماابند ی یها کاهش م ارانهیرا یز ،ز کاهش خواهد دادیجامعه را ن
  ).1380، شیبهک(ابد ی یم شیال و رفاه افزاغاشت

 ت دولیستیالیپرال امی امیارضا ی برایا لهی وسشدن جهانیقدند که  معتشدن جهانین  مخالفا،مقابلدر
 در قالب یی و اروپاییکایسم آمریالیکه امپرن اشخاص معتقدند ی ا،در واقع. کاستیژه آمریوه قدرتمند ب
 .)2000پتراس، (د حال توسعه هستن دریورهاشتر بر کشیصدد نفوذ ب درشدن جهانی

 مورد نظر ی اقتصادیاز اصالحات ساختارحال توسعه در یشود که کشورها ی سبب مشدن جهانی
 ن امریا.  کنندیرویپ ی و سازمان تجارت جهانی پول، بانک جهانیالملل بینصندوق  مانند یالملل بینمؤسسات 

 یها ی خط مشیبخش و از اثرسازد ی ممواجهن کشورها را با مشکل ی ای توسعه ملیها ستایک سو سیاز 
 ست،یز طیب محیآمدن دستمزدها، تخر نییپا، فقر، یکاری سبب گسترش ب،گری دیکاهد و از سو ی میاد ملاقتص
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، فقر و نابرابریشدن جهانی  23

 یان کشورهایافته و به زی  توسعهی به نفع کشورهاشدن جهانی ،گری دی از سو.شود یم... ن ویزم شدن کره گرم
متخصص و کاهش کار  یرویت بخش خدمات و نیش اهمی باعث افزاشدن جهانی. حال توسعه استدر
 کنندگان درحال توسعه که صادری کشورها،ن رویاز ا. شود یمتخصص مری کار غیرویو نه یت مواد اولیاهم
  .)1380، یجعفر(رند یگ ی قرار میط دشواری در شرامتخصص هستندریکار غ یرویه و نی مواد اولیاصل

  

   فقر ی و نگرانشدن جهانی .3
 انسان را ی زندگیها  و تمام جنبهیبشراکنون جامعه   که همیعت و وسعت و سری با ابعاد فعلشدن جهانی
ها و  ی، نگراندهد یم ان قراریجهان یروبرو که یا کنندهدواریام یاندازها چشم بر عالوه دهد، یم قرار ریتأث تحت
 حال دری کشورهایها ین نگرانیتر  از مهمیکی ،انیمن یدر ا. آورد یز به بار می را نیا  عمدهیها دغدغه

ده ین پدیحال توسعه از ا دری کشورهاینگران. باشد یم ینابرابر مسأله فقر و شدن جهانیند یتوسعه از فرا
ن گروه ی ا،گریبه عبارت د. ها است ینابرابرد ی و تشدیثبات ی، بی اقتصادیامنض، نای تبعینینش هیحاشترس از 

ش رقابت و ی همان افزایعنی .آورد ید می اقتصاد پدشدن جهانی که یدیط جدیجهان در شرا یاز کشورها
 یف هستند و قدرت الزم برای چرا که ضع،نندیب ی خود نمی برایسهم یالملل بینم کار یگسترش تقس

شرفته را ی پیحال توسعه کشورها درینکه کشورهایضمن ا. نندیب یبان قدرتمند را در خود نمی با رقییارویرو
ن اعتراضات در یمصداق بارز ا. کنند و به آن اعتراض دارند ی با هم میپرده و تبان پشتمتهم به مذاکرات 

  ).1379، ینوران(  مشاهده شدی سازمان تجارت جهاناتلیساجالس 
 یسازآزاد، شدن جهانیط ومناسبات یرش شرایحال توسعه در پذر و دری فقیل کشورهاین دلیبه هم

ش و ین خویبق فاصله و شکاف ی در جهت تعمیا  عمدهیها ی نگرانیتجارت و ادغام در اقتصاد جهان
  .کنند ید فقر در جوامع خود احساس میافته و تشدی  توسعهیکشورها

 یم متعددیف و مفاهی از آن است که تعارینه فقر حاکی بر منابع و مطالعات انجام شده در زمیمرور
 واحد از فقر را یهوم به مفیابیکه دستوجود دارد ...  و ی، فرهنگی، اجتماعیگوناگون اقتصاداز فقر از ابعاد 

 فقر یف اقتصادی منابع در تعرغلبا.  آن استیف اقتصادیف فقر تعرین تعریتر متداول. سازد یمشکل م
ن ی اما بالفاصله ا،اند ف نمودهی انسان تعریازهایساختن حداقل ن در برآورده ینظر دارند و آن را ناتوان اتفاق

ا منظور از ی آشود؟ ی میست و شامل چه مواردیچک انسان ی یازهایشود که حداقل ن یمطرح مسؤال 
 ؟ردیگ یز در بر می فرد را نی و فرهنگی اجتماعیازهای ننکهیا ایا پوشاک و مسکن است یاز غذا یحداقل ن

  .شود ی مطرح مینجاست که مفهوم فقر مطلق و فقر نسبیا
ات ی ادامه حی برای ضروریاازهین حداقل نیها از تأم ا خانوادهیدهد که افراد  ی رخ میفقر مطلق زمان

معناست که ن بدان یابند و ایممکن ری گذشتن از امروز به فردا را مشکل و غیعنی یزندگباز مانند و تداوم 
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اد از ی چه کم چه زیا  فاصلهیاما فقر نسب ،پوشاک و سرپناه ارضا نگردد مانند غذا، ی اساسیازهاین
کتر ینزد به فقر مطلق یادتر شود فقر نسبی زیا ن فاصلهیچه چنهر. دهد ی را نشان م شده نییتع یها مالک

  .)1375، رانیپ(شود  یم
ه ید بر مسأله فقر تهی که با تأک1997 سال یدر گزارش توسعه انسان 1ه توسعه سازمان ملل متحدبرنام

از ش ی بیزی دارد و چی متعددیها هفقر چهرو معتقد است شناسند  ی می چند بعدیا دهیشده است فقر را پد
ت از دانش و ارتباطات، یمناسب، محرومنا ی و آموزشیت بهداشتی در قالب وضعفقر. باشد ی اندک مدرآمد
عالوه بر . کند یجلوه م و نداشتن احترام و اعتماد به نفس یاسی و سیبه دست آوردن حقوق انسان در یناتوان

در پشت . شود ی ممشاهدهکنند  ی میدر فقر زندگ هر جا که افراد ی ملی و ناتوانیطیست محیب زی تخر،نیا
ت ی که فاقد ظرفییها  بدون امکان انتخاب و دولت،آور أسی یت خشن زندگی فقر واقعیها ن چهرهیا

 .دنت هستند قرار دارین وضعی به اییپاسخگو

 برخوردار است ییباال از تنوع شدن جهانیموجود در مورد  یها دگاهیف و دیبه همان اندازه که تعار
 شدن جهانیر ی که در خصوص تأثییها دگاهیکند، د یو ابهام م یب موارد محقق را دچار سردرگمو در اغل

  .ت داردی حکایاریز از تنوع و تعدد بسیده است نیابراز گرد جهان سوم ی کشورهایبر فقر و نابرابر
  

  ی بر کاهش فقر و نابرابرشدن جهانیر یتأث در خصوص ییها دگاهید .3-1
 ،ردیگ یز در بر میت مردم جهان که فقرا را نی اکثریرفاه اقتصاد ی را براشدن جهانیر ی صاحبنظران تأثیبرخ

از .  استشدن جهانیشرط تحقق  شیت مردم جهان پیاکثر ی برایجاد رفاه اقتصادی ا،در واقع. دانند یمثبت م
ثر أش از آنکه متیب توسعه حال دری ازکشورهایاریبس یماندگ فقر و عقب آنها معتقدند که عامل یطرف

 از یارینهاست که در بسآ یاسی سیو نظام ادارها   از عملکرد دولتی باشد ناششدن جهانیا ی یعامل خارج
  ).1382شاهنده، ( هستند ت یریموارد دچار فساد و سوء مد

 در  و استیکدیگر متقابل اقتصادها به ی وابستگشدن جهانی: ندیگو ی اقتصاد مشدن جهانیطرفداران 
  داشته باشندیشرفت بهترینکه خود پی ای حداقل براشرفتهی ثروتمند و پی متقابل، کشورهاین وابستگیا

ن کشورها یست که این نی چناًضمن. حال توسعه ندارند درر وی فقی کشورها کاملداشتن  به عقب نگهیلیتما
 یباتیترتتوان به  یم نهین زمیدر ا ، مثال به عنوان.حال توسعه نداده باشند دریبه کشورها یازیامتز ینتا به حال 
 ی صادراتی کاالهابرخی یافته برای   توسعهی اشاره کرد که مطابق آن کشورهای تجارت جهاندر سازمان
 2گرافمزیجه ین نظریتوان ا ی م، اساساینبر . رندیگ ی در نظر میا فات تعرفهیحال توسعه تخف دریکشورها
 را شدن جهانید یرسد نبا ین به نظر میبنابرا. ز داردین ی انسانیا  چهرهیزسا یجهان: دیگو یکه مرفت یرا پذ

                                                 
1. United Nations Development Program (UNDP) 
2. G. Graff 
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، فقر و نابرابریشدن جهانی  25

تر  تواند خطرناک یدسته از کشورها من ی ای بلکه آنچه برا،مطلق دانستدحال توسعه ب دری کشورهایبرا
 .باشد ا میالعمل آنه  عکسین موضوع و چگونگی باشد، نحوه برخورد آنها با اشدن جهانیده یاز خود پد

 کنترل آن ارتباط یست بلکه به چگونگی مربوط نشدن جهانی ما به یمشکالت کنون: دیگو یم 1مال قوشیب
  ).1379، ینوران( دارد 

 و ان کاال و خدماتیت جری موجب تقویشتر اقتصادیچه ب معتقدند که ادغام هرشدن جهانیطرفداران 
باور ن یا.  افراد خواهد شدتمام و رفاه ی رشد اقتصادءن رو موجب ارتقایشود و از ا ید میز عوامل تولین

 یحال توسعه که دارا دریم کار بهتر منجر خواهد شد و به کشورهای به تقسشدن جهانیوجود دارد که 
 ی و کارگران کشورهایابندکاربر تخصص  ید کاالهای کار فراوان هستند اجازه خواهد داد تا در تولیروین

  ).1381کومسا، ( کارها را به انجام برسانند یشتری بیور  با بهرهتوانند میافته ی توسعه
در دالر  25/1  کمتر ازدرآمدکه تعداد افراد با  دهند ی نشان میجهان بانکتوسط  شده منتشریآمارها

که  یطوره ب. افته استی یا  به بعد کاهش قابل مالحظه1980از سال ) دی قدرت خریبرابراساس بر (روز 
ارد نفر یلی م4/1حدود  و به 1990ارد نفر در سال یلی م8/1 به 1981ارد نفر در سال یلی م9/1ن افراد از یتعداد ا

ن صورت گرفته یشور چ در که ویژه بیشرق یایزان کاهش فقر در آسین میشتری ب.ده استی رس2005در سال 
ون نفر در یلی م1071 در روز از  دالر25/1  کمتر ازدرآمد تعداد افراد با یشرق یای در آسکه یطوره  ب،است
ن رخ داده یدر کشور چن کاهش یزان این میشتریب. ده استی رس2005ون نفر در سال یلی م316به  1988سال 
ده ی رس2005ون نفر در سال یلی م208 به 1981ون نفر در سال یلی م835ن افراد از یکه تعداد ا یطوره  ب،است
  . ر کمتر استیون نفر فقیلی م627 ای که به معناست

  
  )د ی قدرت خریبر اساس برابر(در روز دالر  25/1 کمتر از درآمدتعداد افراد با . 1جدول

  )ون نفریلیم (
  2005  2002  1999  1996  1993  1990  1987  1984  1981         سال                             هیناح
  316  507  635  622  845  873  822  947  1071  کیفی شرق و پاسیایآس
  208  363  447  443  633  683  586  720  835  نیچ

  17  22  24  22  20  9  5  6  7  ی مرکزیایاروپا و آس
  45  57  55  53  447  50  57  59  47  بیکارائ ن و حوزهی التیایآمر
  11  10  12  11  10  10  12  12  14  ی شمالیقایو آفرانه یم یایآس
  596  616  589  594  559  579  569  548  548  ی جنوبیایآس
  456  460  447  442  444  435  428  416  420  هند

  388  390  383  356  317  298  258  242  212  قایجنوب آفر
  1374  1601  1698  1658  1799  1818  1723  1814  1900   جهانکل

 ).2008 (بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی: أخذم
  

                                                 
1. B. Ghosh   
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  ی بر گسترش فقر و نابرابرشدن جهانیر ی در خصوص تأثییها دگاهید .3-2
  بیستمان قرن یدر پا. ر استی فقیان کشورهای ثروتمند و به زی سود کشورها بهشدن جهانی معتقدند یبرخ

که  یدر حال. به سر خواهند برد درآمدر و کم ی فقی جهان در کشورهایاردیلی م6ت یارد نفر از جمعیلی م5 
 جهان را درآمد درصد 80ک به یکنترل نزد ایت دنی درصد از کل جمع15حدود ممالک ثروتمند با داشتن 

ل یت جهان را تشکی درصد از کل جمع60ب به ی کم که قردرآمد با یار دارند و کل کشورهای اختدر
 کم و متوسط درآمد با یکل کشورها. کنند یم افتی جهان را دردرآمد درصد از کل 6/3 تنهادهند  یم

ان بشی جهان نسدرآمد درصد از 20ک به ی نزددهند یم لیتشکا را یت دنی درصد جمع85ب به یکه قر
  ).1386، یسکیدوچاوسو( شود یم

  
  1998 سال  درایت دنیها و جمعدرآمدع یتوز. 2جدول

  

  تیجمع   کشورهایطبقه بند
  )ونیلیم(

 از سهم درصد
  ت کل جهانیجمع

   سرانه درآمد
  )کایدالر آمر(

 درآمدکل 
  )ارد دالریلیم(

درصد سهم از 
   کل جهاندرآمد

  درآمد کم یکشورها
  درآمدان ی میکشورها

  ری فقیاکشوره
  قای آفری صحرایکشورها
  ای جنوب آسیکشورها

  نیکشور چ
  ی شرقی سابق و اروپایکشور شورو

   سومیایجمع کل دن
   ثروتمندیجمع کل کشورها

OECD 

3515  
1496  
5011  
628  
1305  
1239  
395  
4616  
885  
932  

6/59  
4/25  

85  
6/10  
1/22  

21  
7/6  
3/78  

15  
8/15  

520  
2950  
1250  
480  
430  
750  
1965  
1180  
25510  
20853  

1828  
4413  
6264  
301  
561  
929  
776  
5447  
22576  
19435  

3/6  
3/15  
7/21  

1  
9/1  
3/3  
7/2  
9/18  
3/78  
4/67  

  100  28836  4890  100  5897  یجمع جهان
  .ی س– ی، واشنگتن د)1999 -2000( ی، گزارش توسعه جهانیبانک جهان: أخذم

  
ما هنوز در : دیگو ی می در جهان کنونیف فقر و نابرابری در توصیعامل بانک جهانری مد1ولفسن

 درصد مردم 80ک دالر بوده و یارد نفر از مردم کمتر از یلی م2/1 روزانه درآمدم که یکن ی می زندگییایدن
  . )1381عباس،  (ار دارندیها را در اختدرآمد درصد مجموع 80 درصد مردم 20 و ی جهاندرآمد درصد 20

ن یشتر بی شکاف ب شاهدهما هر روز: دیگو یمان ملل متحد مسر حقوق بشر سازی کم2نونسی رابیمر
ش یافزا. کنند ی می نزاع مستمر زندگ وطها نفر در فقر مفر ونیلیجه آن میم که در نتیمردمان جهان هست

 به شدن جهانیکند که  یجاب می را ای ضرورتشدن جهانی از ی ناشیها یش آگاهی افزایت از طرفیمحروم
 یو به استانداردها و اصول حقوق شود ی و اخالقی مشمول مالحظات معنویصادند اقتیک فرایعنوان 

                                                 
1. Volfsen 
2. M. Robinson 
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ن ی اقتصاد به سود داراترشدن جهانی: بو معتقد است  فرانسیمار". )1380،نونسیراب( احترام گذارد یالملل بین
ن ی بدمتح  برنامه توسعه سازمان مللی بنابر آمارها.ن کشورها تمام شده استیکشورها و به ضرر ندارتر

 شاهد دهند یل میت جهان را تشکی درصد از جمع20ن کشورها که ی ندارتر)1960 -1990 (یها سال
  ).1375بو،  فرانس(  اند ک درصد بودهی درصد به کمتر از 4 از ی تجاریها خود در مبادلهکاهش سهم 

ج یبه کسب نتا نه تنها موفق نگر  برونیها استیحال توسعه با استفاده از س دری از کشورهایاریبس
 و ییقای آفریبه کشورهاتوان  ی م،انین میدر ا.  رانده شدندیه اقتصاد جهانیمطلوب نشدند، بلکه به حاش

ش ی پول نشان داده است که افزایالملل بینمطالعات صندوق . ن اشاره کردی التیکای آمری از کشورهایبرخ
 به صورت همزمان اتفاق افتاده یصاد جهانش ادغام در اقتیو افزا)  شدنیدوقطب(ن ثروت و فقر یتضاد ب
د توجه داشت یالبته با.  فقر مطلق استی به جایش فقر نسبی از افزاین گزارش حاکی ا،نیهمچن. است
 یتر باالی رشد اقتصادیها  مناسب از امکانات فراهم شده، موفق شدند به نرخیریگ  کشورها با بهرهیبرخ

ن کشورها، ین نمونه ایبهتر. اند  شده قرار گرفتهی تازه صنعتیها زمره کشوردرحال حاضر  و دریابنددست 
م مشکالت غریعلباشند که  یم) کنگ و سنگاپور وان، هنگی، تایجنوب کره (یشرق جنوب یای آسیببرها
 .)IMF، 1997 (اند  قرارگرفتهدرآمد پریف کشورهایدر رد) 1997بحران سال  (ی مالی بازارهاریاخ

ون یلی م200 سرانه درآمد )1956-1980( یها  سالیمه توسعه سازمان ملل طبرنا یها براساس گزارش
ارد نفر کاهش یلیک می درآمد )1980-1993( یها  سالیط که یحال در،افته استیکاهش نفر در جهان 

 1980 از آن است که در دهه  کمترسرانه درآمد متوسط  کشور درحال توسعه70ن در ی همچن.افته استی
   .)1998کاستلز،  (بود

، شدن جهانید یش شدی به طور همزمان شاهد افزاگذشتهمعتقد است که در تجربه سه دهه  1نیکورب
 بحران ،حالبه هر .میا  بودهدرآمدش ثروت و یع نامناسب و رو به افزای وتوزیاقتصادشدن در ادغام  یدو قطب

 یعه است و شواهد آمارتوس حالژه دریجهان به و ی فرارویها تی از واقعیکید ی شدیفقر و تنگدست
  .)UNDP، 2002 (ز بوده استیار ناچیمعضل بسن ی در مبارزه با ای جامعه جهانیها شرفتی آن است که پیایگو

 احترام به .ست بلکه فقر استی نیتوسعه اقتصاده شد ی اقتصاد آنچه جهانشدن جهانین یبه اعتقاد مخالف
ان مردم جهان ی میت همبستگی تقو.آن است بلکه نقض ،ستیه نحال توسع دری کشورهایت ملیحاکم

 اقتصاد شدن جهانی. ت رقابت نابرابر موجود در عرصه بازار استیم قانون اعمال زور و تقویست بلکه تحکین
. شمال ثروتمند و جنوب محروم استن ی، شکاف بیالملل بین ی مالیها ش فقر، بحرانیبه مفهوم افزا

در ) 77گروه ( خود در اجالس جنوب محروم یدر سخنران  سابق کوبایجمهور سیو رئکاستر  دلیف
قت ین حقی است و بر اینیع یتی واقعشدن جهانی:  اقتصاد گفته استشدن جهانی یرات منفی تأثخصوص

                                                 
1. Korbin 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            11 / 14

https://ejip.ir/article-1-194-fa.html


28   12   شمارهمجله اقتصادی سال یازدهم         

 ما ی است که همگیا ارهیس همان ین کشتیم و ای واحد هستیک کشتینان ید دارد که همه ما سرنشیتأک
ار یت بسیاقل. کنند ی سفر میار متفاوتیبسط ی تحت شراین کشتیان انیکن سرنشل. میکن ی می آن زندگیرو

 سفر ی ارتباط جهانیها نترنت و شبکهیهمراه و ا یها   لوکس و مجهز به تلفنیها نی در کابیکوچک
ز استفاده ی، متنوع، فراوان ومتعادل به همراه آب فراوان و تمی غنییک برنامه غذایت از ین اقلیا. کنند یم
 ،در مقابل. باشند ی برخوردار می دارند و از امکانات فرهنگیده دسترسیچی پیل پزشکی به وساکنند، یم

کا در یقا و آمرین آفریبردگان ب ادآور تجارت هولناکیکنند که  ی سفر میطیز در شراین یمیت عظیاکثر
 که با فشار در ین کشتینان ای درصد سرنش85ست  اامعن ه این ده بین پدیا.  ماستیخ گذشته مستعمراتیتار

  ).1380، یجعفر (برند ی رنج می، امراض مختلف و درماندگی از گرسنگاند  داده شدهیف جایانبار کث
 

   یریگ جهینت .4
 قرار ی مورد بررسی بر مسأله فقر و نابرابرشدن جهانیر ی مختلف در خصوص تأثیها دگاهین مقاله دیدر ا

ر و ی اخیها  و سپس عوامل گسترش آن در سالیعرف مشدن جهانیده ی ابتدا پد،ن منظوریبد. گرفت
مطالعات و شواهد .  قرار گرفتی مورد بررسشدن جهانیده ی مخالفان و موافقان پدیها دگاهین دیهمچن

 دوم با یجهان  ست و پس از جنگید نی اقتصاد چندان جدشدن جهانیند یفرا از آن است که یموجود حاک
د، گسترش مهاجرت یشدن تول یالملل بین، یالملل بینه در سطح یاش تحرک سرمی، افزایرشد تجارت جهان

 یالملل بین در سطح یشتریبا سرعت ب...  ویک، کاهش موانع تجاری، تحوالت تکنولوژی انسانیروین
  .ابدی یگسترش م

 رشد ء ارتقاشدن جهانی معتقدند که یبرخ.  وجود داردی متضادیها دگاهی دشدن جهانیدر خصوص 
شتر ی نفوذ بی برایا لهیوس شدن جهانی معتقدند که یا  عده،درمقابل.  را به دنبال داردیاه عموم و رفیاقتصاد
ن یی، فقر، پایکاریباشد و سبب گسترش ب ی درحال توسعه می بر کشورهایی و اروپاییکایسم آمریالیامپر

  .شده است... ست ویز طیب محیآمدن دستمزدها، تخر
. باشد ی می مسئله فقر و نابرابرشدن جهانیند یتوسعه از فرا حال دریکشورها عمده یها ی از نگرانیکی

 .ده استی جهان سوم ابراز گردی کشورهای بر فقر و نابرابرشدن جهانی ریث در خصوص تأی مختلفیها دگاهید
 ،ردیگ یز در بر میت مردم جهان که فقرا را نی اکثری رفاه اقتصادی را براشدن جهانیر ی صاحبنظران تأثیبرخ

ش از آنکه متأثر از یحال توسعه ب دری از کشورهایاری بسیماندگ دانند و معتقدند که فقر و عقب یمثبت م
ن گروه معتقدند که یا. باشد یت آنها میریء مد، فساد و سوی داخلیها استیجه سی باشد نتشدن جهانی
 رشد ءن رو موجب ارتقایاشود و از  ید میز عوامل تولیان کاال و خدمات و نیت جری موجب تقوشدن جهانی
 به  راشدن جهانی ،ه بر آمار و ارقامی صاحبنظران با تکیدر مقابل برخ.  افراد خواهد شدتمام و رفاه یاقتصاد
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فقر، ش ی به مفهوم افزاشدن جهانیدانند و معتقدند  یر می فقیان کشورهای ثروتمند و به زیسود کشورها
  .باشد ی میر و غنی فقین کشورهای و شکاف بیالملل بین ی مالیها ، بحراندرآمدع نامناسب یتوز

 ی کشورها،دگاهی دنیبر اساس ا. ز در نظر گرفتی را نیدگاه سومیدگاه، دین دو دین ایبتوان بد یشا
ده ی پدیرا جوهره اصلی ز،برند ی سود مینند و هم در مواردیب یان می هم زشدن جهانیحال توسعه از در

فت شرینکه پی ایافته برای  توسعهیرهاگر است و لذا کشویکدیتصادها به  متقابل اقی وابستگشدن جهانی
ن یل این دلیبه هم. ر ندارندیحال توسعه و فق دری به عقب نگهداشتن کشورهایلی داشته باشند تمایبهتر

 یای آسی موفق ببرهایها  نمونهیاز طرف. اند حال توسعه داده دریز به کشورهای را نیازاتیکنون امتکشورها تا
 یهم اکنون در زمره کشورها شدن جهانیند ید فراموش کرد که با توسل به فرایز نبای را نیشرق جنوب

  .اند  قرار گرفتهدرآمدپر
 لذا ، اتفاق خواهد افتادشدن جهانیحال توسعه چه بخواهند و چه نخواهند  دریحال، کشورهادر هر

د یحال توسعه با دریکشورها.  استشدن جهانی ت دارد نحوه برخورد باین کشورها اهمی ایکه برا یا مسأله
 استفاده کنند شدن جهانیتوانند از  یش روند و با دقت مشخص کنند که چگونه می پشدن جهانیهماهنگ با 
 . ا آن را کاهش دهندی آن دور بمانند و یو از آثار منف
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