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؛) سخن نخستين(اول دفتر 

هر عصري تكيه بر مفاهيمي دارد كه تصور عموم مردم را به خود جلب مي كند و اخيرأ « 
)1998هال و تارو،( » هاني شدن بعنوان يكي از اين مفاهيم در عصر ما ظهور نموده استج

. المللي موثرندبينبر اقتصاد و سياست در سطوح ملي وهاي جمعيتي و مراكز استراتژيك كانون
در اواخر قرن بيستم شكل نظام جهاني با تجديد نظر در ساختار خود يك نقطه عطف تاريخي را

ها درون شبكه با منطق فضاي جريانبار ديگر سرمايه، قدرت از دست رفته خود را،به عبارتي. داد
شوند كه برخورد ها و نقاطي كشيده ميمكانر به سويها بيشتدر واقع شركت. به دست آورد

ها با توجه به مفهوم و ماهيت سرزميني خود، شرايطي كه دولتدر. تري با سرمايه دارندصميمانه
مند شود كه تواند به نحو كامل از اين قدرت بهرهاند، سرمايه ميهاي سنتيمكانپايبند همان فضاي

هاي توسعه در جديدي جاري شده و كالن شهري را از فرصتهاي راحتي به فضاي جريانبه
.برخوردار سازدجهان



جامعه جهاني معاصر محصول همگرايي، هاي نوظهور قدرت تجليعنوان كانونجهان شهرها به
جهاني در تمام جنبه هاي زندگي شهري و اجتماعي است كه سبب -تعامل و نفوذ متقابل محلي

با شكل . دازهاي مختلف در شهرها و نواحي جغرافياي جهان شده استنابرابري و ايجاد چشم ان
گيري دولت هاي مدرن و ظهور بازيگران جديد ملي و بين المللي همچون نهادهاي مردمي و 
سازمانهاي بين المللي غير دولتي در كنار بازيگران رسمي، دگرگوني و تغييرات گسترده و 

جهاني به وجود آمده كه همسو شدن با اين تغييرات چشمگيري در مديريت شهري، اقتصاد ملي و
و حضور فعال در اين فرايند جهاني، نيازمند آگاهي از اين فرآيند و بازيگران جديد تأثير گذار و 

.همچنين مهارتهاي مديريتي است
در عصر جهاني شدن، شهر ها بيش از هر دوره اي از تاريخ تمدن، نيازمند تحقيق و اداره علمي و 

در اين ميان، مراكز تحقيقاتي در حوزه مسائل شهري همواره يكي از پيشروترين و . مندانه اندخرد
بنيادي ترين جايگاه ها را در اداره اين نوع شهرها كسب كرده اند كه با شكل دهي به پژوهش 
سعي مي كنند هر چه بهتر چالش هاي پيش روي مديران شهري را مرتفع سازند و فرصت هاي 

را نصيب شهروندان خود نمايند و با فراهم نمودن راهبردهاي عملي و علمي، زمينه گسترده اي
مركز مطالعات و برنامه . هاي ورود به عرصه هاي بين المللي بعنوان شهر جهاني را فراهم نمايند

ريزي شهر تهران نيز در اين ميان سعي دارد در قالب گروه هاي پژوهشي ده گانه گزارش هاي 
. ديريتي توليد نمايدراهبردي و م

تالش ارزشمندي است كه گروه » 20جهان شهرها و گروه جي«عنوان گزارش پيش رو با
آغاز نموده است كه در اينجا جا دارد تقدير خود را »ديپلماسي شهري و امور بين الملل«پژوهشي

م حوزه شهري بر كه تمام تالش و اراده مديران محتربه اميد اين. از زحمات اين گروه اعالم نمايم
در مسيري قرار گيرد كه كالن شهر تهران به عنوان شهر 1404اساس سند طرح جامع و تهران 

جهاني به يك بازيگر عمده منطقه اي ارتقاء يابد و ايران در مقام يكي از بازيگران تاثير گذار در 
. اقتصاد جهاني قرار گيرد

فرهاد دژپسند
يزي شهر تهرانسرپرست مركز مطالعات و برنامه ر



چكيده

بدون ترديد يكي از مهمترين وقايع اواخر قرن بيستم شكل گيري پديده جهـاني شـدن اسـت كـه     
جهاني شدن از نظر بسياري از . شر ايجاد كرده استزندگي بتحوالت چشمگيري را در ابعاد مختلف

اما . ، وجود داشته استنظريه پردازان پديده جديدي نيست و در سده هاي گذشته نيز ميان جوامع
ــدن      ــاني ش ــه جه ــد ك ــور معتقدن ــدنز و تيل ــتلز، گي ــون كاس ــي همچ ــه پردازان ــر« نظري » معاص

اتفاق جديدي است كه در اواخر قرن بيستم با شكل گيـري   Contemporary Globalizationيا
1970تكنولوژي اطالعات و تجديد ساختار اقتصاد نظام جهاني بعـد از بحـران مـالي اواسـط دهـه      

ظهـور تكنولـوژي   . ميالدي ايجاد شده است و آنرا از ساير نگرش هاي تاريخي گرا مجزا مـي سـازد  
شهرهايي كه در حقيقت گره هـاي مكـاني   . اطالعات سبب به وجود آمدن جهان شهر ها شده است

از خصوصيات اين شهر هـا، نـه درآمـد و وسـعت،     . شبكه هاي جديد جهاني شدن معاصر مي باشند
در ساختار سلسله مراتبي شبكه اقتصاد جهاني است كه هر يك با توجه به جايگاه خود بلكه حضور 

عالوه بر اين جهان شهرها دائماً در . در اقتصاد جهاني، در سطح خاص سلسله مراتبي نيز قرار دارند
تا موقعيت خـود را  كوشندرقابت با يكديگر، جهت ارتقاء خود در ساختار شبكه اقتصاد جهاني، مي

بت به ساير رقبا بهبود بخشند و فرصت هاي بيشتري را از اقتصاد جهاني براي شـهروندان خـود  نس
اما به جهت ماهيت شـبكه اقتصـاد جهـاني، جهـان شـهرها بـا چـالش هـاي جهـاني          .فراهم نمايند

به عنوان مثال هنگامي كه بحـران اقتصـادي سـال    . بيشتري در مقايسه با ساير شهر مواجه هستند
شـهرهاي  -ت متحده شكل گرفـت بـه سـرعت در سـاختار شـبكه و گـره هـاي آن        االدر اي2008
در ايـن  . گسترش يافت و تقريباً همه شهروندان جهان شهرها را تحت تأثير خـود قـرار داد  -جهاني

شكل گرفته 1999آسياي جنوب شرقي، در سال 1997كه از بحران 20جيميان گروه اقتصادي
د را در مقايسه با سال هاي قبل به طور جدي برگزار كرد تـا بتوانـد   اجالس خو2008بود، در سال 

، حداقل 20به استثناي عربستان ساير كشورهاي دعوت شده به گروه جي . بحران مالي را مهار كند
20بنابراين مي توان گفت كه گروه جـي . يك جهان شهر را در درون مرزهاي سرزميني خود دارند

ش مي كند چالش هـاي پـيش روي شـهر هـاي جهـاني را در قـرن       گروه جهان شهر هاست كه تال
بيست و يكم به حداقل برساند تا شهروندان اين شهرها از فرصت هاي جهاني شدن معاصـر بيشـتر   

. بهره مند شوند

جهاني شدن معاصر، اقتصاد جهاني، ظهور جهان شهر هـا، بحـران اقتصـاد جهـاني،     : كليد واژه ها
20گروه جي 



:مقدمه

پايان هزارة دوم ميالدي چندين رويداد مهم اتفاق افتاد كه چشم انداز زندگي در
ـ كه حول نخست، انقالب تكنولوژيك. انسان را دگرگون ساختو اقتصادياجتماعي

ـ با سرعتي شتابان در كـار شـكل دهـي    محور تكنولوژي هاي اطالعات متمركز است
عه نقش داشت و دوم وابستگي اقتصادي مناطق مجدد بنيان اقتصادي و فرهنگي جام

در واقع اقتصادهايي كه با جهاني شدن معاصر در سراسـر جهـان، بـه    . به يكديگر بود
شدت به يكديگر وابسته شده اند و در سيستمي كه جغرافياي سياسي آن همـواره در  

ه حال تغيير است، شكل جديدي از روابط ميان اقتصاد و دولت و جامعـه ايجـاد كـرد   
علت اين تغييرات نيز تأثير گذاري انقالب تكنولوژي اطالعات بود كه اين تحوالت . اند

اين تحوالت تكنولوژيك وضـعيت جديـدي نيـز در    . را در اواخر قرن بيستم سبب شد
يعني سرمايه داري دورة فورديسم با تجديـد سـاختار  . نظام سرمايه داري بوجود آورد

اري قابل انعطاف را بوجود آورد كه به نظام پسـا  خود شكل جديدي از نظام سرمايه د
در ايـن رونـد منطـق و منـافع     )235-237ص1382فرانك وبستر، (.فورديسم معروف شد

. سرمايه داري پيشرفته به همراه تكنولوژيهاي اطالعاتي جديد، اثرات متقابل داشـتند 
بهـره وري  در جوامع سرمايه داري تجديد ساختار شده، فرآيند اصـلي توليـد دانـش،    

اقتصادي، قدرت سياسي ـ نظامي و ارتباطات رسـانه اي عميقـاً از الگـوي بهـره وري      
. اطالعاتي تأثير پذيرفته و به شبكه هاي جهاني ثـروت و قـدرت متصـل شـده اسـت     

ويژگي هاي جوامع سرمايه داري متكي به اطالعات را شبكه اي شـدن  مانوئل كاستلز
كه از آن به نام جامعة شـبكه اي نـام بـرده    و بوجود آمدن وضعيت جديدي مي داند

)1ـ2ص،1جلد،1380كاستلز،(.است



جامعه شبكه اي و اقتصاد جهاني

كاستلز شكل گيري جامعه شبكه اي و  در هم تنيـده شـدن آن بـا اقتصـاد     به اعتقاد 
جهاني از ويژگي هاي عمده اواخر قرن بيستم است در واقع جامعه شبكه مبتنـي بـر   

: اطالعات بر پاية سه خصيصه زير قرار گرفته استتكنولوژي 

��	��������(ــ اقتصـاد اطالعـاتي؛   1������آن بهـره وري و رقابـت ميـان    كـه در ) 

زمان ديگر به معرفت و دانش و اطالعات و تكنولوژي شركت ها و بنگاه ها بيش از هر
اقتصاد فرا صنعتي در عين حال اين نوع. الزم براي پردازش اين اطالعات بستگي دارد

در قياس با اقتصاد صنعتي، در صورتي كه با مقررات و قوانين مقيد و محدود نشود از 
.قابليت طرد و دفع و حاشيه راني به مراتب بيشتري برخورداراست


������(ـ اقتصاد جهاني؛ 2������
�����)كه نبايد آن را با اقتصاد جهان ( ������ (

هان به معناي انحاء مبادالت تجاري در سطح جهـان قـرن   اقتصاد ج. يكسان پنداشت
در حـالي كـه اقتصـاد    . هاست كه در جريان است و امري نوظهور به شمار نمـي آيـد  

جهاني در مقام يك واقعيت اجتماعي نو در دروني ترين هسته هاي شكل دهندة خود 
حد به هم دربرگيرندة فعاليت هاي استراتژيك مسلطي است كه قادرند در مقام يك وا

وابسته، انواع كار و تكاپوي اقتصادي را در تراز جهاني و مقيـاس سـياره اي در زمـان    
)2،ص1، جلد1380كاستلز،(.واقعي به مورد اجراء درآورند

ـ فعاليت هاي اقتصادي شبكه اي؛ اين نوع فعاليت هاي اقتصادي، نـوع تـازه اي از   3
ت كه مشخصه فعاليت هاي اقتصاد سازمانها  و تشكيالت جديد را خلق كرده است اس

)16، ص1كاستلز، جلد(. جهاني به شمار مي آيد


���» اقتصاد جديد« ������
�	���������» اقتصـاد الكترونيكـي  «، )� ������و يـا  �

���	�	��(» اقتصاد ديجيتالي« ������همه به نوعي بازگو كننـده اقتصـاد شـبكه اي    

ومي نيست كه يكباره خلق شده باشد، بلكـه  درحقيقت اقتصاد ديجيتالي مفه. هستند
)1388، 12دژپسند، رسولي نژاد؛(. اين پديده در يك روند تكاملي شكل گرفته است

در مورد كاالهاي صنعتي كه در دورة اقتصاد ديجيتالي توليد مي شود ديگر نمي 
از در دوره اي توليد انبـوه بـه سـبب بهرمنـدي     . توان گفت داراي شكل واحد هستند



بازدهي نسبت به مقياس صورت مي گرفت اما در اينجا توليـد انبـوه بـه سـبب بهـره      
مندي از بازدهي نسبت به مقياس همچنان وجود دارد، اما با دورة قبل متفاوت است، 
زيرا توليد انبوه در اين دوره به واسطة فعال شدن، عميق شدن و به روز شدن ارتباط 

ورت منظم و مرتب و سازمان دهـي توليـد بـر ايـن     ها، امكان دريافت سليقه ها به ص
)1388، 14همان، ( . اساس امكان پذير مي شود

در اقتصاد سنتي، بحث تمركز از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و به عنوان يك معيار 
و مزيت شناخته مي شود، در صورتي كه در اقتصاد نوين اينگونه نيست و نوع بازدهي 

اد سنتي بازدهي ثابـت اسـت ولـي در اقتصـاد نـوين بـازدهي       در اقتص. متفاوت است
قيمت ها در اقتصاد سنتي فزايند اسـت ولـي در اقتصـاد نـوين نزولـي      . فزاينده است

است، در واقع در اقتصاد ديجيتالي با كاهش مداوم هزينـه هـا و حـذف واسـطه هـا،      
شـتري مـي   قيمت عوامل توليد و به تبع آن قيمت كاالها و خدمات هر روز كاهش بي

در اقتصاد نوين، شبكه اين نقش را ايفا مي كند و شبكه مركز عمليـات شـركت   . يابد
)1388، 16همان، ( . بوده و نقطة اتصال و ارتباط بين مشتريان و شركت مي شود

1992مقاله پايان جغرافيا در سـال  در»ابرين«است كه اقتصاد شبكه اي زمينه اي
ــ  ــدن اقتص ــايي ش ــام فض ــه ن �	���	����(اداز آن ب��	��
 ������ــرد) ــاد ك ــت ي ه اس

)��در واقع اقتصادهاي ملي، منطقه اي و محلي در نهايت متكـي بـه   .)1992 �24 ��	��
ديناميسم اين نوع اقتصاد جهاني هستند و از طريق شبكه هاي اطالعاتي و تكنولوژي 

ني است كه حاشـيه  اين اقتصاد جها. اطالعات به همراه بازارهاي مالي بدان وابسته اند
اي شدن جمعيت بيشماري از افراد ساكن در مناطق مختلف كرة زمين را سبب شده 

خصلت اين اقتصاد چنان . عملكرد هاي اقتصادي بازماننداست تا از دايرة فعاليت ها و
است كه بخش ها، بازارها و افراد غني را به يكديگر متصل مي سازد و در يك چرخـة  

از سوي ديگر نيز بخش ها، بازارها و افـرادي كـه   . ري وا مي داردبه همكا،توليد سود
.فاقد امكانات هستند از محدودة عملكردهاي سود آور خود طرد مي سازد

كـه  اين ويژگي ها وضعيت نويني از جامعة جهاني را شكل داده اسـت كـه همچنـان   
و جامعـه اي كـه در سـاختار   . بدان اشاره شد ويژگي هـاي جامعـة شـبكه اي اسـت    

كاركردهاي غالب خود حول شبكه ها و جريان هايي شـكل گرفتـه اسـت كـه نمـود      



ظاهري آن نوع جديدي از نظام سرمايه داري است كه به كلي با آنچه كه در گذشـته  
ايـن نظـام متكـي بـه نـوعي      . تفاوت داردبه عنوان نظام سرمايه داري تلقي مي شد،

جغرافيايي را بر نمي تابد، همچنين پويايي دروني است كه هيچگونه مرز و محدوديت
اين نظام انعطاف پذير بوده و در عين حال به شدت فزون طلـب و گسـترش پـذير و    

)27ـ28ص،1، جلد1380كاستلز،(.بسط يابنده و متكي به شبكه است

پويايي دروني جامعة شبكه اي مستمراً در حال شكل دادن روابـط درونـي ايـن    
ير با پيروي از منطق شبكه دائماً در كـار مـرز شـكني و فـرا     اين مسشبكه است و در

درون شـبكه  در. روي از چارچوب هاي موجود و استقرار نهاد هاي فراگيـر تـر اسـت   
سرمايه با سرعت و حجم زياد از مكاني به مكان ديگر منتقل مي شود و نظارت هـا و  

بكه تفرد مي يابـد؛  نيروي انساني موجود در ش. كنترل هاي محلي را بي اثر مي سازد
بخش ها و مناطق داراي اهميت و افراد واجد پيوند هاي استراتژيك با شـبكه، فعـال   

بـه  . مي شوند و بخش هاي كم اهميت و افراد فاقد پيونـد از فعاليـت بـاز مـي ماننـد     
همين دليل است كه امروزه مي بينيم سرمايه داري مدرن از رهگذر نظـام شـبكه اي   

فته كه در آن سرمايه برسرمايه داران حكومت مي كند و تقابل به نقطة اوجي دست يا
در درون شـبكه بـه   . تازه اي را در قالب تقابل ميان شبكه و فـرد ايجـاد كـرده اسـت    

استثناي يك گروه از نخبگان جهان وطن، ديگران كنترل خود را بر زندگي خويش و 
.ادن آن هستندمحيط اطراف از دست داده اند و يا به سرعت در حال از دست د

تحوالت اقتصاد جهاني در قرن بيستم
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:فضاي جريان ها و فضاي مكان ها در هزارة سوم


!�����(اصطالح فضـاي جريـان هـا    ��
مانوئـل  «توسـط  بـراي اولـين بـار   ) !���"
فضاي جريان ها در مقابـل  . ة اطالعاتي شدوارد ادبيات جامع1997در سال »كاستلز


!�����(فضاي مكان ها��
فضـاي مكـان هـا، يعنـي سـاختارهاي      . ابداع شـد )!����#
به عبارت . سرزمين هاي تحت حاكميت هاي مختلف بود مكاني جوامع بشري كه در

ديگر فضاي مكان ها با تفكيك، جداسازي و شكل گيـري مرزهـا و در مقابـل فضـاي     
به عنوان مثـال در نقشـه   . ها با كنش هاي متقابل و پيوند ها، تعريف مي شودجريان 

هاي سياسي جهان، بهترين مرزها آنهايي هسـتند كـه فضـاي مكـان هـا در مقيـاس       
3 �2001% & �%����$.(جهاني ترسيم شده است(

با توجه به اين واقعيت و شكل گيـري جامعـة شـبكه اي مبتنـي بـر جريـان هـاي        
جريان هاي اطالعات، جريان هاي تكنولوژي، جريـان هـاي ارتبـاط متقابـل     سرمايه،

چنين مي توان گفت كه تكيه گاه مادي فرآيند هاي . …سازماني، جريان هاي تصاوير
مسلط در جوامع ما مجموعة عناصري خواهد بود كه از اين جريـان هـا حمايـت مـي     

از اينـرو مـي تـوان    . ي سـازد مادي امكان پذير مـ كند و تحقق همزمان آنها را از نظر
فضاي جريان ها را سازماندهي مادي عملكرد هاي اجتماعي دانست كه داراي شرايط 

) 476،ص1،جلد1380كاستلز،.( زماني هستند و از طريق جريان ها عمل مي كنند
شمار اقتصاد جهاني، روابط و ها در چارچوب پيوندهاي بيفضاي جريان

ل فضا و به موازات اقتصاد اطالعاتي بنا شده است، نمود يافته و اتصاالتي كه در طو
از نظر تيلور ژئوپليتيسين مشهور پست مدرن، فضاي جريان شامل . شكل گرفته است

« دو سطح عمده است؛ نخست سطح زيرساختي و دوم، سطح سازماني؛ سطح اول 
افزاري پيوند مافزاري را به تجهيزات نراست كه تجهيزات سخت» جهاني كابلي شده

. سازدداده است كه اين امر ارسال الكترونيكي اطالعات را به سراسر جهان ممكن مي
سطح دوم عبارت است از الگوهاي اجتماعي پيوندها، ميان مردم و نهادهايي كه 

هاي در سطح اول يا جهان كابلي شده گره. سازداي را ميسر ميعملكرد جامعه شبكه
اگر چنانچه يك گره در . يابندهستند كه در شهرها تبلور ميشبكه ساختارهاي مكاني



ساختار سلسله مراتبي شبكه از اهميت بيشتري برخوردار شود واحد مكاني گره كه 
باشد داراي مقياس عملكردي جهاني خواهد بود و به نام جهان شهر در شهر مي

�$.(اي حضورخواهند يافتساختار سلسله مراتب جامعه شبكه���%
' ( 
����!
���
 %


(�)�!���%2002,24(

:ظهور جهان شهرها

توان از جهان شهر ارائه كرده است چنين مي» رنه شورت«بر اساس تعاريفي كه 
تواند مبناي جهاني بودن آن شهر محسوب گفت كه حضور يك شهر  در شبكه مي


%. (شود ها و نوان مكاندر حقيقت جهان شهرها را بايد به ع) ���(�2004,2
هايي به حساب آورد كه از طريق آنها مناطق وسيعي از جهان به فضاي موقعيت

هاي اصلي شبكه محسوب اين شهرها گره. انباشت جهاني سرمايه مي پيوندند
شوند كه در عملكرد هر اندازه يك گره در ساختار شبكه بتواند برخورد صميمانه مي

. هاي چندمليتي را به سوي خود خواهد كشاندركتبا سرمايه داشته باشد سرمايه و ش
مند و برخوردار شده تواند به نحو كامل از اين فرصت بهرهدر اين وضعيت سرمايه مي

بنابراين به محض . هاي توسعه در جهان برخوردار كندو به راحتي شهري را از فرصت
توانند ها ميكتاينكه شرايطي فراهم شد تا يك شهر بتواند در شبكه حضور يابد، شر

گذاري در كارخانجات و تاسيسات جديد، در بعد مقررات و اعطاي در زمينه سرمايه
ها، يك شهر را در ساختار سلسله مراتب شبكه ارتقاء هاي بالعوض و يا يارانهكمك

به همين دليل . هاي فراواني را در پيش روي شهروندان آن قرار دهنددهند و فرصت
يابند و به هاي نوظهور قدرت تجلي ميشهرها به عنوان كانوناست كه امروزه جهان

هاي شبكه، يعني برند، چرا كه تغيير در گرهشدت با يكديگر در رقابت به سر مي
هاي شهري و ظهور و سقوط آنها در ساختار سلسله مراتب شبكه جابجايي مكان

در رقابت با ساير ها به عنوان نقاط گرهي در ساختار شبكه واز اين رو مكان. است
ها دچار ضعف شده پيامد آن منجر به زوال ها، ممكن است در فضاي جريانگره

.اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي آن شود



2004:تيلور و شورت: منبع

شاره مي كند كه امروزه جهاني انديش جغرافياي سياسي، به اين مسئله ا» تيلور«
توان جهاني تعريف كرد كه به عنوان پايگاه توليد اقتصاد اطالعاتي در شهري را مي
جهان شهر در اين چارچوب نه بر مبناي .ها نقشي را به خود بگيردفضاي جريان

ها اي فضاي جريانجمعيت يا درآمد سرانه، بلكه بر اساس جايگاه آن در ساختار شبكه
بريم، تقد است كه در عصر اطالعات كه هم اكنون داريم در آن به سر مياو مع. است

دانش بيش از هر زماني نشان دهنده قدرت است كه آن نيز در جهان شهرها جاي 
تمركز دانش به ويژه در خدمات توليدي پيشرفته همچون؛ حسابداري، . گرفته است

هاي مديريتي سبب شده ههاي بانكي و مالي، بيمه، حقوق، مشاورتبليغات، فعاليت
�$). است تا اقتصاد جهاني در عملكرد بسيار توانا جلوه كند���% 2001%
7)



سلسله مراتب جهان شهرها: 1شماره نقشه
ــا  ــهرهاي آلف ــان ش ــيكاگو:جه ــورت)�+*(ش ــگ )-,"(، فرانكف ــك كن ــدن).+(، هن �/(، لن�( ،

)..1$(، توكيو)���(اپور، سنگ)#,-(، پاريس)�0(، نيويورك)/�'(، ميالن)-/(آنجلسلس
ــا  ــهرهاي بت ــان ش ــل:جه ــد)1,�(بروكس ــيتي)�-'(، مادري ــكو)2�'(، مكزيكوس �'(، مس�( ،

).,31(، زوريخ),�$(، تورنتو)��0(، سيدني)���(، سئول)�-�(، سائوپائولو)"�(سانفرانسيسكو
، ),��(، بـرلين )���(، بيجينـگ )�-�(، بـانكوك )/$-(، آتالنتـا )�'-(آمستردام:جهان شهرهاي گاما

، )/-�(، داالس)"�*(، كپنهـاك ),-.(، كاراكـاس )-�(بوينس آيـرس ،)�1�(، بوداپست)���(بوستون
، ).-)(، جاكارتــا)$��(، اســتانبول)1�+(، هوســتون)'-+(، هــامبورگ)���(، ژنــو)��1(دوســلدورف

، )��'(، مينـاپوليس )-�'(، ميـامي )/�'(، ملبورن)�-'(، مانيل)/.(، كواالالمپور)+�)(ژوهانسبورگ
ــرال ــونيخ)��'(منتــ ــا)�1'(، مــ ــراگ)-��(، ازاكــ ــانتياگو)'�,(، رم)-,#(، پــ ، )�-�(، ســ

2000.18 ����$�),-�(، ورسا)*��(، واشنگتن)�-$(، تايوان)�$�(، استكهلم)-+�(شانگهاي�

شهرهاي جهاني و اقتصاد جهاني
معتقد است نبض اقتصاد جهاني در شهرهاي جهاني مي تپـد چـرا   » ساسكيا ساسن«

هرهاي جهاني تكيه گاه هاي مكاني تعـامالت اقتصـادي در سـطح جهـاني مـي      كه ش
شهرهايي كه بيشترين نقش و اثر گذاري را در اقتصاد جهاني دارند در تقسيم . باشند



جز شهرهاي آلفا محسوب شـده و هـدايت اقتصـاد جهـاني را در     GaWCبندي گروه
ه اي در سطح جهاني به اين شهرها در ساختار سلسله مراتب شبك. دست خود دارند

جغرافياي جهان شهرها: 2نقشه شماره
» تيلور«بر اين اساس . فرماندهي فضاي جريان ها در سه قاره هستندعنوان مراكز  

نقشه اي از كشورها را ارائه داده است كه در آن هر كشور با توجه به تعداد شهرهاي 
)3نقشه (.را در اقتصاد جهاني نشان مي دهدجهاني، ميزان عملكرد و تاثير گذاري خود

قدرت ملي كشورها بر اساس فضاي جريان ها و  جهان شهرها: 3نقشه شماره 



در واقع اين نقشه نشان دهنده جايگاه كشورها بر اساس ميزان حضور آنها در اقتصاد 
ت متحده بيشترين ها است، به عنوان مثال در اين نقشه اياالجهاني و فضاي جريان

حضور را با توجه به شهرهاي جهاني در فضاي جريان ها و اقتصاد جهاني دارد و ساير 
كشورها نيز به ميزان تعداد شهرهاي جهاني كه از آنها در شبكه وجود دارد وزن 

در اين نقشه  ميزان حضور هركشور با . اقتصادي ويژه اي را به خود اختصاص داده اند
عالوه بر . در جغرافياي اقتصاد جهاني به نمايش گذاشته شده استرنگ هاي متفاوت

در اين نقشه فضاهايي . باشدنشان دهنده فضاي مكان نيز مي) 3(نقشه شماره , اين
كه با رنگ سفيد مشخص شده است و عموماٌ شامل خاورميانه، آسياي مركزي، اروپاي 

فريقاي جنوبي كه در آن شرقي  بخشي از آمريكاي التين و آفريقا به استثناي آ
در شبكه حضور دارد، به عنوان عرصه هاي 3ژوهانسبورگ به عنوان يك شهر درجه 
شوند كه حضور محسوسي در اقتصاد جهاني جغرافيايي فضاي مكان ها محسوب مي

در . آفريني مي كنندمبتني بر جريان ها را ندارند و بيشتر در فضاي مكان ها نقش
شهرهاي اين مناطق در شبكه جهان شهرها حضور نداشته و واقع هيچ يك از كالن 

.ها استعملكرد آنها بر اساس فضاي مكان
بطور كلي سه منطقه جغرافيايي در نقشه جهان بيشتر از ساير مناطق، تحت تاثير 

آمريكاي شمالي قاره اروپا و آسياي جنوب شرقي . جهاني شدن قرار گرفته است
كه اي و فضاي جريان ها دارند و ساير مناطق بيشتر بيشترين حضور را در جامعه شب

قاره . در فضاي مكان ها و در عرصه مناسبات بين المللي به ايفاي نقش مي پردازند
آفريقا جزء مناطقي از جهان است كه كمترين حضور را در جامعه شبكه اي دارد، 

شدن خاورميانه در درجه بعدي عدم حضور در عرصه شبكه جهان شهرها و جهاني
در اين منطقه تنها جهان شهر استانبول به عنوان يك جهان شهر . قرار گرفته است
). 2نقشه شماره(سلسله مراتب شبكه جهان شهرها حضور دارد گاما در ساختار

آسياي مركزي و شبه قاره هند نيز جزء مناطقي هستند كه حضور مشخصي در 
در حوزه اروپاي شرقي و بويژه روسيه تنها جهان شهر . شبكه جهان شهرها ندارند

ان ، جزء يكي از مهمترين جه)بتا(با مشخصه 2مسكو به عنوان يك شهر درجه 



شهرهاي اين منطقه مي باشد كه سبب شده است تا كشور روسيه بتواند در دو عرصه 
. فضاي جريان ها و فضاي مكان ها نقش آفريني نمايد

در اروپاي شرقي سه جهان شهر با مشخصه آلفا وجود دارد كه در ساختار شبكه 
روپا، كمتر بنابراين اروپاي شرقي نسبت به ساير مناطق ا. جهان شهرها حضور دارند

در منطقه آمريكاي التين دو شهر ). 2نقشه (وارد عرصه جهاني شدن شده است 
سائوپولو و مكزيكو سيتي جزء جهان شهرهايي هستند كه نسبت به ساير شهرهاي 
اين منطقه حضور قوي تري در شبكه جهان شهرها دارند، به عبارتي از جايگاه بتا در 

اند، هر چند كه كاراكاس، سانتيگو و بوينس قرار گرفته *���تقسيم بندي گروه
آيرس با مشخصه گاما در ميان جهان شهرها، در شبكه جهان شهرها و در اقتصاد 

7 �2000%& �%����$.( جهاني به نقش آفريني مي پردازند(

جهاني شدن و بحران مالي

كه هنگامي كه مباحث جهاني شدن به تدريج وارد ادبيات محافل علمي شد، كساني
فقط مزاياي آن را مي ديدند بحث هاي گسترده اي را در خصوص پايان محدوديت 

گشايشي «اولين سخنراني : به عنوا مثال. هاي پيش روي بشر به پيش كشيدند
به يك شناخت متغيير از وضعيت كشورها، كشورداري و 1993در سال » كلينتون

ي چنين مطرح كرد كه او در اين سخنران. امنيت پس از جنگ سرد اشاره داشت
ارتباطات و بازرگاني در مقياس جهاني خيلي پر قدرت تر از گذشته شكل گرفته 
است، سرمايه گذاري متغيير و سيال شده و تكنولوژي تقريباٌ به شكل سحر آميزي در 

ديگر تقسيمي بين اين كه . آمده است و آرزو براي زندگي بهتر عالمگير شده است

�������!�#. (جود نداردخارجي و داخلي چيست و ������	�	�!
 ����	�	��%


2006,22.(
همچنين او در يك سخنراني براي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر 

كه كم كم عصر "بار ديگر به مباحث جهاني شدن پرداخت و اعالم كرد 1996
ارد يك اطالعات هر گونه موانع اقتصادي را از سر راه خود بر مي دارد و جهان و



مرحله اي تاريخي جديدي مي شود كه در آن مرزها به تدريج كم رنگ تر از گذشته 
)2006,26%���. ( مي شوند

تمامي اين نوع از اظهارات در خصوص جهاني شدن بيش از هر چيزي به جهاني 
جهاني شدن اقتصاد سبب شده است تا جريان آزاد سرمايه . شدن اقتصاد تاكيد دارند

ايه گذاري خارجي در مناطق مختلف جهان افزايش چشمگيري نسبت و افزايش سرم
در حال حاضر جريان آزاد سرمايه نقش مهمي را در . به دهه هاي گذشته داشته باشد

از (اقتصاد جهاني ايفا نموده و منجر به افزايش رقابت ميان مناطق مختلف و كشورها 
خصوصي سازي، مقررات : طريق مهيا كردن بسترهاي مناسب در داخل كشور مانند

، براي جذب )زدايي و آزاد سازي و بهبود و اصالح قوانين تجاري و از اين قبيل
جهاني شدن اقتصاد نشان دهنده آن است كه كشورهاي . سرمايه گذاري مي شود

جهان به سوي درهم آميزي و ادغام هر چه بيشتر در اقتصاد جهاني پيش رفته اند 
ساختار اقتصادي و درجه آزادي متفاوت كشورها، براي كه البته اين روند به دليل 

. همه يكسان نبوده است
بطور كلي اين نوع از درهم آميزي و ادغام اقتصاد جهاني و بازارهاي سرمايه در درون 
يكديگر كشورها را نه تنها در گير اقتصاد جهاني كرده است بلكه آنها را به شدت در 

هاني آسيب پذير كرده است جهاني شدن مقابل بحران هاي مالي در مقياس ج
كشورها را از دو جهت تحت فشار قرار داده است نخست جهاني شدن سبب شده 
است تا كشورها به شدت از سوي بازيگران محلي در فشار قرار گيرند كه اين فشار از 

در درجه بعدي جهاني شدن اقتصاد سبب شده . درون كشورها به آنها وارد مي شود
ورها از سوي پيوند هاي بيشمار با عرصه هاي فراملي بويژه اقتصاد جهاني است تا كش

اين فشار دو سويه به كشورها، باعث . و شركتهاي چند مليتي تحت فشار قرار گيرند
شكل گيري خطرات گسترده اي شده است كه به سيستم هاي كشورداري وارد 

. مي شود
و 1996ي براي اولين بار در سال قرار گرفتن كشورها در فضاي اقتصاد شبكه ا

زنگ خطري را براي كشورهاي جهان به صدا در آورد و نشان داد كه چنانچه 1997



كشورها بر عرصه اقتصادي خود نظارتي نداشته باشند ممكن است درگير بحران هاي 
.بوجود آمده اقتصادي ساير نقاط بطور ناخواسته شوند

نطقه آسياي جنوب شرقي را بحران اقتصادي هنگامي كه در اين سال ها كشورهاي م
بحران مالي . فرا گرفت براي اولين بار معايب اقتصاد شبكه اي براي همگان آشكار شد

ببرهاي آسياي جنوب شرقي را در نورديد و تقريبا كشورهايي همچون مالزي را تا 
كشورهاي اين منطقه همچون بازي دومينو درگير . آستانه ورشكستي به پيش برد

در اين ميان مشاوران . بحران اقتصادي شدند و ركود سراسر منطقه را فرا گرفت
صندوق جهاني پول تالش گسترده اي كردند تا اين بحران به آمريكاي التين، بويژه 

در اين زمان بود كه دولت ها به اين نتيجه رسيدند كه . به كشور برزيل سرايت نكند
حراني اقتصاد جهاني بايد به دنبال راهكاري براي حفاظت از اقتصاد ملي در برابر ب

.    باشند تا گرفتار بحران هاي همچون وضعيت منطقه آسياي جنوب شرقي نشوند

2008بحران اقتصادي جهان در سال 

در منطقه جنوب شرق 1998تا 1996بعد از بحران اقتصادي كه جهان در سالهاي 
را دولت ها و بويژه مردم منطقه پشت سر آسيا تجربه كرد، با وجود آنكه تجربه تلخي

گذاشتند ولي اين بحران باعث نشد تا دولت ها براي اين نوع از بحران ها كه پيامد 
هر چند كه با . جهاني شدن اقتصاد مي باشند، راه حل يكپارچه و مناسبي بيابند

چنين موضوعاتي را دنبال 20و بعد با جلسات بي رمق جي 8جلسات ساالنه جي 
جهت مديريت اقتصاد جهاني پايه گذاري شد 1999در سال 20گروه جي . ي كردندم

جديتي در جلسات آن ديده نمي شد و كشورهاي توسعه يافته 2008ولي تا سال 
بودند تا وضعيت جهاني شدن اقتصاد و ساير ابعاد 8بيشتر بدنبال جلسات ساالنه جي 

هر چند كه ركود در اقتصاد جهاني تا . بين المللي را در ميان يكديگر به بحث بگذارند
. به آرامي گسترده مي شد2008سال
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جهان بار ديگر بحران اقتصادي جديدي را كه اين بار از 2008در سپتامبر سال 
نشانه هاي اين بحران در . رفته بود، بار ديگر تجربه كردبحران مالي در آمريكا نشأت گ

به نوعي خود را نمايان ساخته بود ولي جنگ باعث شد تا 2003تا 2001سال هاي 
به جهت ساختار اقتصاد . توجه چنداني به شكل گيري اين بحران در آن سال ها نشود

ان به سرعت شبكه اي كه تكيه گاه هاي مكاني آن جهان شهرها مي باشند، بحر
تمامي شبكه ها را درنوديد و به ساير كشورهاي جهان بويژه كشورهايي كه در حال 

هرچند كه بيشتر اين كشورهاي در حال توسعه در درون . توسعه هستند سرايت كرد
. خود غالباٌ حداقل داراي يك شهر جهاني مي باشند

ي اياالت متحده آغاز از وضعيت بوجود آمده در وام هاي رهن2008بحران مالي سال 
.شد و به سرعت شبكه بانكي آمريكا و موسسات بزرگ اعتباري اروپا را فرا گرفت

حوزه مهم اقتصادي شامل موسسات مالي، بحران مالي جهاني حداقل بر شش
اساسي، قيمت نفت خام و حجم بازارهاي سرمايه، بخش واقعي اقتصاد، قيمت فلزات

اين بحران با سرايت به موسسات بزرگ .ه استتجارت جهاني اثر مستيم گذاشت
مالي، در ساير نقاط جهان، تبديل به بحراني فراگير در بازارهاي مالي شد و كاهش 

ورشكستگي برخي از بانك . شديد قيمت سهام و سقوط بورس ها را به همراه داشت
و كاهش شديد اعتبارات موجب شد تا اضطراب و » لمان برادرز «ها همچون بانك 

نگراني در بازارهاي مالي و ركود اقتصادي، باعث افزايش بيكاري در بسياري از نقاط 
بانك مركزي اياالت متحده طرحي را تهيه كرد و 2008در نوامبر سال . جهان شود



700به تصويب نمايندگان  كنگره رساند كه در آن پيش بيني شده بود كه مبلغ 
ود ولي اين راهكار نيز نتوانست مانع تشديد ميليارد دالر به اقتصاد آمريكا تزريق ش

طرح هاي مشابهي نيز در كشورهاي . بحران شود و روند بحران همچنان ادامه يافت
اروپايي و آسيايي به مرحله اجرا در آمد اما هيچ يك از اين طرح ها نتوانستند مانع 

در اكتبر 8جي در اين ميان بود كه عالوه بر تشكيل جلسه . توقف اين بحران شوند
و در حال توسعه كه در كشور خود داراي سران كشورها توسعه يافته2008سال 

2008حداقل يك شهر جهاني بودند به سرعت گرد هم آمدند و در اجالس نوامبر 
. واشنگتن به اين نتيجه رسيدند كه براي حل بحران اقتصادي جهان راهكاري بيابند

كار شد كه جهاني شدن، بويژه جهاني شدن در اين بحران بود كه براي دولت ها آش
اقتصاد، چنانچه نتواند بوسيله كشورهاي ذينفع مديريت و مهار شود، بحران هاي 
اقتصادي مي تواند بسياري از آنها كه به شدت وابسته اقتصاد شبكه اي هستند را به 

طه ورشكستگي كامل بكشاند و همه دستاوردهاي توسعه را در اندك زمان كوتاه به ور
عالوه بر اين نيز بانك جهاني هم هشدار داد كه چنانچه اين بحران . نابودي بكشاند

هرچه زودتر مهار نشود مي تواند سبب باالرفتن قيمت مواد غذايي و سوخت در 
.جهان شود و ضربه جبران ناپذيري به كشورهاي فقير بزند

و مديريت اقتصاد جهاني 20جي گروه

، 1998تـا  1996بحران مالي منطقه آسياي جنوب شرقي در سـالهاي  پس از
بسياري از كشورها خود را در مقابل جهاني شـدن اقتصـاد و بحـران هـاي مـالي آن،      

زدند كه در جلسـات اوليـه آنهـا وزراي    20دست با تاسيس گروهي تحت عنوان جي 
اساسا گروه . كردنددارايي كشورها و نمايندگان نهاد هاي مالي بين المللي شركت مي

شامل آن دسته از كشورهايي مي شـود كـه اقتصادشـان در معـرض آسـيب      20جي 
ايـن كشـورها بـر اسـاس     . پذيري جهاني شدن اقتصاد و اقتصاد شبكه اي مـي باشـد  

هـدف اوليـه   . هر كدام داراي يك يا چند شهر جهاني مي باشند*���پژوهش گروه 



مند ميان اعضاي آن يعني كشورهاي صـنعتي  تشكيل اين گروه ارتباط ارگانيك و نظا
: كشورهايي كه در اين گروه عضويت دارند عبارتند از. و كشورهاي در حال توسعه بود

ـ 9ـ هند 8ـ آلمان 7ـ فرانسه 6ـ چين 5ـ كانادا 4ـ برزيل 3ـ استراليا 2آرژانتين -1
ـ آفريقـاي  16ـ عربستان 14ـ روسيه 13ـ مكزيك 12ـ ژاپن 11ـ ايتاليا 10اندونزي 
ـ ايـاالت متحـده آمريكـا و    20ـ انگلستان 19ـ تركيه 18ـ كره جنوبي 17جنوبي 

اتحاديه اروپا، بانك مركزي اروپا، مدير عامل صـندوق  :  نهادهاي بين المللي همچون 
، رئيس بانك جهاني، روساي كميته هاي پولي و مـالي توسـعه   )"'�(بين المللي پول

درصـد توليـد   90كشورهاي عضو اين گـروه  . بانك جهانيصندوق بين المللي پول و 
درصد تجارت جهاني و دوسوم از جمعيت جهان را نمايندگي مـي  80ناخالص ملي و 

در كشـورهاي مختلـف   1999اين گروه بعد از جلسات متعـددي كـه از سـال    . كنند
جهان برگزار كرده است به توافقات كلي در زمينـه هـاي سياسـت هـاي توسـعه اي،      

ش موارد نقض نظام مالي، نحوة برخورد با بحران مالي و مبارزه با تروريسم مـالي،  كاه
در ميـان  2008تاكنون مهمترين توافقي كه قبل از بحـران مـالي   . دست يافته است

در كشور آلمـان مـي   2004اعضا اين گروه حاصل شده است، مربوط به اجالس سال 
تري براي شفافيت و تبـادل اطالعـات   شود كه در آن اعضاء متعهد شدند معيارهاي بر

هدف ايـن توافـق مبـارزه بـا     . در زمينه هاي مالياتي را در كشور خود به اجرا درآورند
. نقض نظام مالي و فعاليت هاي غير قانوني نظير فرار مالياتي مي باشد

در شـهر  2008، اولين اجـالس ايـن گـروه در نـوامبر     2008بعد از بحران مالي سال 
دومـين اجـالس گـروه   .بپـردازد بحران مالي آمريكا گزار شد تا به ابعادواشنگتن بر

در جهان شهر لندن گرد هم آمدند تا درباره مهار همه 2009در آوريل سال 20جي
جانبه بحران اقتصادي و برنامه ضربتي براي مقابله با ركود اقتصاد جهـاني بـه توافـق    

ر بحران توافق كردند كه ؛براي مها20جيدر اين اجالس گروه. برسند
ميليارد دالر در اختيار بانك جهاني و صندوق بين المللي پول قرار 1100ـ بيش از 1

. دهند كه باعث ايجاد و تحرك در تجارت جهاني شود
ميليارد دالر افزايش يافت 250ـ حق برداشت ويژه صندوق بين المللي پول به 2
.ميليارد دالر دريافت كنند100ه اي ـ بانك جهاني و بانك هاي توسعه منطق3



ميليارد دالر به شكل ضمانت ها و اعتبارات بـراي ايجـاد تحـرك بيشـتر در     250ـ 4
.تجارت جهاني از راه صادرات، در اختيار گذاشته شود

هدف از اين اقدامات، پيشگيري از بروز مجدد بحران در اقتصاد جهـاني عنـوان شـده    
هـاي  وري آمريكـا، خواسـتار اصـالح سـاختار سـازمان     جمهـ باراك اوبامـا، ريـيس  . بود
المللي پول با هدف افزايش نقش كشورهايي مانند چـين  المللي مانند صندوق بينبين

در مقابـل،  . هـاي ايـن نهـاد اسـت    گيـري و ساير كشورهاي در حال توسعه در تصميم
نهاد كشورهاي اروپايي كه نگران به خطر افتادن جايگاه خـود هسـتند، بـا ايـن پيشـ     

. مخالفت كردند
در حال حاضر، بعضي از كشورها مانند چين، ژاپن و آلمان داراي تراز تجارت مثبتـي  
هستند، در حالي كه برخي ديگر از كشورهاي بـزرگ، بـه خصـوص آمريكـا، بـا تـراز       

به گفتـه بعضـي از تحليلگـران عـدم تـوازن      . توجهي مواجه هستندتجاري منفي قابل
. هاي اصلي بروز بحران مـالي اخيـر بـوده اسـت    ورها از علتشديد در تراز تجاري كش

المللي امري است كه در مواقع بحران جهاني شدن اقتصاد و حجم باالي تعامالت بين
.كندنيز اقدام هماهنگ و يكپارچه كشورها را ايجاب مي

. در شهر پيتزبورگ آمريكا برگزار شد2009در سپتامبر 20آخرين اجالس گروه جي 
هماننـد نشسـت پيشـين    20جيرين موضوع مورد بحث در نشست اخير گروهتمهم

المللـي  هـاي بـين  بحران مالي جهاني بود، اما اين بار پس از به ثمر نشستن همكـاري 
تـرين مسـاله همفكـري در جهـت     براي بازگرداندن ثبـات بـه اقتصـاد جهـاني، مهـم     

.هايي بودجلوگيري از بروز دوباره چنين بحران
درصـدي  5شده در اين نشست، افـزايش حـداقل  هاي گرفتهترين تصميمميكي از مه

المللـي  سهم كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال ظهـور در صـندوق بـين   
.درصدي سهم كشورهاي پيشرفته است5پول و در مقابل كاهش 

ديگر تغيير نهادي مهم كه پيرو اين نشست انجام شد، عضويت كشـورهاي بـزرگ در   
ترين بانكـداران و  كه متشكل از مهم) (FSB(توسعه در هيات ايجاد ثبات مالي حال

اين هيات از اين پس به ايجاد هماهنگي در بازارهاي . است) باشدقانونگذاران مالي مي
، FSBاز جملـه وظـايف   . مالي و نظارت بر قوانين ناظر بر اين بازارها خواهد پرداخت



ها با نان حاصل كردن از تناسب قواعد حاكم بر بانكها و اطمينظارت بر عملكرد بانك
تالش براي كنتـرل  . هاي ناشي از بروز مشكالت در عملكرد سيستم بانكي استهزينه
البته در مواردي كه سـرمايه بانـك   (دهي و سطح دستمزدها در سيستم بانكي پاداش

با وجـود  .ودخواهد ب20جيهاي گروه، از ديگر اولويت)به طرز خطرناكي پايين است
، 20جـي هاي گروهگيريبرانگيز در مورد تصميمها، يكي از نكات بحثهمه اين تالش

هاي آن گيريوجود ضمانت اجرايي براي تصميمالمللي ديگري عدممانند هر نهاد بين
هاي اقتصادي بايد به عنوان يك لذا برخي بر اين اعتقادند كه استفاده از تحريم. است

.مورد استفاده قرار گيرد20جيتوسط گروهابزار كنترلي 
تصميم مهم گرفتند كه براي پي اجالس پيتزبورگ آمريكا دودر20جيسران گروه

تصميم اول اين بود كـه سـران   .اي آثار نيك و بد به دنبال خواهد داشتجهانيان پاره
ژاپن لمان،انگلستان، آفرانسه،آمريكا، كانادا،(7جيكشورهاي صنعتي جهان يا گروه

تر هم هستند، پذيرفتند كه كشورهاي صنعتي ضعيف20جيكه عضو گروه) و ايتاليا
عربسـتان  (مانند چين و روسيه و حتي برخي كشورهاي غيرصنعتي در حـال توسـعه   

تر ايفـا كننـد و از عوايـد اقتصـادي     صحنه جهاني نقشي فعالدر) سعودي و اندونزي
ارتقاي سطح بـازيگري و برخـورداري   . ص دهندجهان سهمي بيشتر را به خود اختصا

گيـري  شود كه ايـن كشـورها در تصـميم   تر، به اين شكل محقق ميكشورهاي ضعيف
حـق راي مـوثرتري بـه    ) IMF(المللـي پـول   نهادهاي مالي جهان مانند صندوق بين

با اين تحول، كشورهاي چـين، روسـيه، عربسـتان سـعودي، برزيـل،      . آورنددست مي
المللـي  ره جنوبي، تركيه، هند، آفريقاي جنوبي و اندونزي به همكاران بينآرژانتين، ك

شوند و داراي امتيازات و متقابال تعهداتي تـازه  كشورهاي صنعتي پيشرفته تبديل مي
هـاي  گيرياكنون مشخص است؛ نفوذ اين كشورها در تصميمامتيازات از هم. شوندمي

اما تعهدات آنها مسائلي در حوزه قدرت شود،سياسي جهان بيشتر مياقتصادي و شبه
يعني تـا اينجـاي كـار،    . جهاني است كه هنوز تعريف مشخصي از آن ارائه نشده است

انـد و ايفـاي   تر در عوايد جهاني، شريك بـازيگران درجـه اول شـده   كشورهاي ضعيف
.تعهدات آنها به آينده موكول شده است



ورهاي عضو متعهد شدند تـدابيري  اين بود كه كش20جيتصميم دوم اجالس گروه
در 2008و 1997هـاي  هاي مالي و اقتصادي نظير آنچه در سالبينديشند كه بحران

راهكاري كه براي رسـيدن بـه ايـن هـدف پيشـنهاد      . جهان رخ داد، ديگر تكرار نشود
.المللي استبر توازن بين توليد و مصرف در سطح كشورها و سطح بينشده، مبتني

آمريكا خواسته شده است از ميزان مصرف خود بكاهد و از آلمـان و  الس ازدر اين اج
. چين خواسته شده است تقاضاي كل را از طريق تشويق مصرف داخلي افزايش دهند

هـا در  هاي يك سال اخيـر دولـت  در اين بخش همچنين گفته شده است كه سياست
.نها ادامه خواهد يافتهاي زيانده و جلوگيري از ورشكستگي آزمينه كمك به بنگاه

اقتصـادي  -داراي ماهيت دوگانه سياسي 20جياين دو دسته تصميم اجالس گروه
توانـد صـلح و ثبـات جهـاني راتقويـت كنـد، امـا وجـه         است كه وجه سياسي آن مي

هـاي  ها در سطح ملي و تشـديد سياسـت  اقتصادي آن متضمن افزايش مداخله دولت
تـاثير ملـي تصـميم    . ر سطح جهـاني خواهـد شـد   المللي پول دتجويزي صندوق بين

جويـان  كنندگان بـازار و مداخلـه  ها را به تنظيماجالس پيتزبورگ اين است كه دولت
كند كه هرجا مصلحت سياسي آنها ايجاب كند، از كيسـه  اي تبديل ميلگام گسيخته

اين سياسـتي اسـت كـه در يـك     . اموال عمومي به دستكاري در نظم بازار روي آورند
سال اخير و به بهانه مهار بحران مالي، در برخي كشورها از جمله آمريكـا و انگلسـتان   

وزيـر  جمهـوري آمريكـا و گـوردون بـراون نخسـت     باراك اوباما رييس. اجرا شده است
.اندانگلستان، از حاميان جدي اين برنامه

لمللي اتاثير جهاني تصميم اجالس پيتزبورگ هم اين است كه مداخله صندوق بين
. كندپول را در امور اقتصادي كشورها بيشتر مي

كه در اين اجالس نيز موضوع مورد بحث همانند نشست آوريل بحران اقتصادي 
جهان بود اما در اين اجالس مهم ترين موضوع مورد بحث همفكري در جهت 

.بود2008جلوگيري از بروز بحران هايي از نوع بحران اقتصادي سال 
توافق كردند كه كشورهاي در حال توسعه و اقتصاد 20س گروه جي در اين اجال

. درصد سهم بيشتري در صندوق بين المللي پول داشته باشند5هاي در حال ظهور 
همچنين در اين اجالس توافق شد تا كشورهاي در حال توسعه عضو، در هيات ايجاد 



اي ـنگي در بازارهـهاين هيات به ايجاد هما. ي نقش فعالي داشته باشندـثبات مال
در اجالس پيتزبورگ . اين بازارها را كنترل مي كندمالي و نظارت بر قوانين ناظر بر

كشورهايي صنعتي ضعيف تر همچون چين و روسيه و حتي برخي از كشورهاي در 
حال توسعه مانند عربستان و اندونزي در صحنه اقتصاد جهاني نقش فعال تري ايفا 

يد اقتصادي جهان سهم بيشتري را به خود اختصاص خواهند خواهند داشت و از عوا
در حقيقت اين كشورها در تصميم گيري نهادهاي مالي جهان مانند صندوق بين . داد

بران نخست وزير بريتانيا به . المللي پول، حق راي موثرتري به دست خواهند آورد
مشتركا با چنين گفت كه اقتصاد جديد جهان نياز دارد 20درستي درباره جي 

. پديد آورد"سيستم هشداردهنده"صندوق بين المللي پول يك 
و تـاثير گـذاري آنهـا بـر     20همچنين به نظر مي رسد كه با تصميمات گـروه جـي   

تحوالت اقتصاد جهـاني  ) سال آتي3حداقل در (اقتصاد جهاني، طي سال هاي آينده 
:به شرح زير قابل پيش بيني است

ت بـه شـاخص هـاي مـالي قبـل از      ـاي مـالي، بـدون بازگشـ   ـي بازارهـبهبود نسب- 1
.2008سپتامبر 

.ركود نسبي بخش هاي مختلف اقتصادي- 2
.ركود شديد مسكن و ساختمان و صنايع مرتبط- 3
.محدود شدن ظرفيت تسهيالت مالي- 4
.افزايش نرخ بيكاري- 5
.كاهش مستمر و تدريجي نرخ رشد اقتصادي- 6
.الت ماليافزايش نرخ بهره بانكي و نرخ بهره مباد- 7
اعمال محدوديت هاي شديد از سوي كشـورهاي صـنعتي بـراي جـذب مهـاجرت      - 8

.نيروي انساني



نتيجه گيري

اقتصاد شبكه اي سبب شده است تا شهرهاي جهاني به عنوان پديده هاي نو ظهور در 
وان ـبطن اين فضا شكل گرفته و در ساختار سلسله مراتبي جامعه شـبكه اي بـه عنـ   

بنابراين در . ختار در چارچوب اقتصاد جهاني به نقش آفريني بپردازندگره هاي اين سا
نظام ازشهرهايي شكل گرفته اند كه در عرصه هاي فرا ملي هم،اين زمينه اقتصادي

بـا شـكل گيـري    . اقتصاد جهاني تاثير مي گذارند و هم به شدت تاثير پـذير هسـتند  
اين اعتقاد بودند كه محدوديت بسياري بر 1990مباحث  جهاني شدن در اوايل دهه 

مرزها و دولت ها از ميان خواهد رفت و اقتصاد جهاني در فضاي جهاني شدن خواهـد  
اما بـا شـكل   . توانست سبب رشد و توسعه بسياري از مناطق جغرافيايي را فراهم كند

در منطقه آسياي جنـوب شـرقي بسـياري از دولـت هـا      1998، 1997گيري بحران 
روندان و اقتصاد ملي آنها بـه شـدت در معـرض آسـيب پـذيري      متوجه شدند كه شه
در حقيقت با اقتصاد شبكه اي جديد كـه فضـاي جريـان هـا را     . جهاني شدن هستند

شكل داده است، دولت ـ ملت ها تحت تاثير آسيب هايي هستند كـه خـود در شـكل     
آن نيجهاشـهر در ايـن فضـا كشـوري كـه در    . دهي آنها هيچ گونه نقشـي نداشـتند  

ازارهاي مالي قرار دارد با تصميمات غلط مي تواند بحران هـاي مـالي را در سـاختار    ب
سلسله مراتبي اقتصاد شبكه اي به ساير جهان شهرها و اقتصاد هاي ملي دولت هـاي  

پايـه گـذاري   1999در سال 20به همين دليل بود كه گروه جي . ديگر منتقل نمايد
به نوعي كشورهاي تاثير گذار بر اقتصـاد  شد و با جلسات ساالنه سعي كرده است كه

جهاني را گرد هم آورده و با تصميمات اقتصادي سبب جلوگيري از بحران هاي مـالي  
با جلسات پياپي سـعي كـرده   2008بعد از بحران مالي 20گروه جي . در جهان شود

ان است كه نه تنها بحران اقتصادي جهان را مهار كند بلكه با تصميمات و افزايش ميز
مشاركت بازيگران ضعيف تر به نوعي مانع تكرار مجدد بحران هاي اقتصادي در آينده 

تحـت نظـارت و كنتـرل بـازيگران ذينفـع در      ،در حقيقت جهاني شدن اقتصـاد . شود
. اقتصاد جهاني شود
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