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جهاني شدن و تجارت

 

  

مپوااسك. اف . نگاهي به جهان  و بررسي كل جوانب آن                          اي

 

  

يعني وقوع فرايند جهاني شدن، ۱۹۷۰سال پيش  وجود داشته و از سال  ۵۰فرايندهاي قالب در سيستم اقتصادي ما از 
اقتصادي   سيستمهاي اقتصادي  ملي را  متناسب با نظاماين پديده افزايش انسجام . شتاب بيشتري به خود  گرفتند

به دنبال داشت  كه هدف اصلي )از طريق فرايندهايي مثل تجارت اصول  سرمايه گذاري و خصوصي سازي( جهان
. آن دستيابي به پيشرفت هاي تكنولوژيكي  توسط  قدرت هاي سازماني  بود 

 

  

رنگ و بوي تازه اي  به  جهان افزايش نسبت توليد و مصرف ؛همگام با هماهنگي و انسجام سيستم هاي اقتصادي 
سازماندهي  امور اقتصادي مسائل محيطي آن و طيف  فصل حاضر به بررسي  پيامدهاي اين روش. خود گرفت

متنوعي از خط مشي ها و ساختارهاي  پيشنهاد شده از سوي صاحب نظران محيطي ، اقتصاد دانان پويا و رجال 
 رد كه عمده  توجه شان حركت به سمت مسير پايدار تر است ، به موفقيت عمده سيستم تجارتسياسي اختصاص دا

حمايت از تجارت آزاد، مكتوب در بندهاي قرارداد  ۱۹۴۵از سال (در  ميان كشورها  الها آزاد، نظارت  بر تبادل كا
IMF  در راستاي  متقاعد سازي  (  بود و اين مقوله از يك  الگوي ايدئولوژيكي  تبعيت مي كرد) بانك جهاني

بابركنبل رئيس بانك جهاني طي حضور در كنفرانس مطبوعاتي  ) رجال سياسي و اقتصاد دانان در سرتاسر جهان
در خواهيم يافت كه بخش عمده جهت  خاطرنشان كرد كه چنانچه مرور جامعي بر گذشته داشته باشيم۲۰۰۰سال 

ي بر استفاده از نيروهاي بازار و كارايي اقتصادي  در ارتقاي رشد و از گيري هاي پيشين ، خلق يك توافق جهاني مبن
. سازمان جهاني است  اين توافق نظر نشانه اي  مبني  بر نقش و بازتاب  فعاليت هاي . ميان  برداشتن فقر است 

گرفته  تا توليدكنندگان در ضعيف ترين  GREEN همانگونه كه در اين فصل گزارش داديم از اقتصاد دانان 
را دارند كه مردم در آن  اي كشورها تمايل به زيرسوال بردن پيامدهاي فاجعه انگيز سيستم تجارت جهاني در سياره

.زندگي  مي كنند

 

  

سود در اين بخش در ابتدا به شناسايي تئوري هاي اقتصادي به كار  رفته در توجيه تجارت آزاد جهاني بويژه تئوري 
در ادامه ، شناسايي فاتحان و بازندگان در اين بازي تجارت جهاني مد نظر قرار مي . يا مزيت رقابتي مي پردازيم

بعيد به نظر رسيدن تكيه بر . اقتصاد دانان  در زمينه ماليات هاي سبز مي پردازيمسپس به تحليل اظهارات . گيرد
آب و هوايي و حركت به سمت استفاده كمتر از  سوخت هاي   اقدامات فعلي در جابجايي كاالها به دليل تغييرات

فعلي در نهايت به شناسايي  خط مشي ها و روش هاي مربوط به تجارت پويا در سطوح جهاني و محلي؛

 

  


