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 مکانی ویژگی مزیت نظریة: شدن جهانی دربارة نظری اندازهای چشم بر تحلیلی
 

 تهران دانشگاه جغرافیا، دانشکدة سیاسی، جغرافیای گروه استادیار -درو پناهیزدان کیومرث

 

 01/01/1393: نهایی تأیید      27/05/1392: مقاله پذیرش
     

 چکیده    
آغاز شد و به  یقادر آفر انسان هایمهاجرت نخستین با که است تاریخی فرایندی شدن، جهانی

و  یدعقا یخ،همواره در طول تار یگران،. مهاجران، بازرگانان و دیافتنقاط جهان گسترش  یگرد

 در بعد و کوتاه های مسافت در ابتدا امر، این. اندنقاط جهان منتقل کرده یگرخود را به د یکاالها

انسان  ینشاست که از زمان آفر یندیفرا شدن یبلندتر انجام شد. در واقع، جهان هایمسافت

 یمختلف زندگ یها داشته است. در حوزه یریرشد چشمگ یر،اخ یها وجود داشته و در دهه

از  بعضیرا مشاهده کرد.  یخارج یرهایتباس و انطباق تأثاق یختن،از آم یآثار توان یم

محققان و  یشتراند، اما ب اعالم کرده شدن یجهان یندرا زمان آغاز فرا 1492نظران، سال  صاحب

 شدن یگفت جهان یدهرحال با . بهدانند ینم یقدمت ینچن یرا دارا یندفرا ینا پردازان، یهنظر

 چشمگیری رشد اخیر، های  انسان وجود داشته، اما در سال ینشاست که از زمان آفر یندیفرا

 ینارائه شده است. ا یمتعدد های یهمطالب و نظر ،امروز تا شدن، جهانی دربارة .است داشته

 ینتر و اهداف متفاوت آن است، اما مهم یتاز ماه یناش ینه،زم یندر ا یو گفتمان یتنوع نظر

است.  سازی یو جهان شدن یدو واژة جهان بیانواژه، تعارض در  ینا یچالش در مفهوم نظر

است که در سه دهة  یندیاز تفاوت نگاه به فرا یدو واژه، ناش ینتعارض و تفاوت نگاه به ا

 ییرمفهوم مرزها و تغ ییربا تغ ی،بعد اقتصاد درو سپس  یتیو امن یاسیابتدا در بعد س یر،اخ

مقاله تالش شده است تا به  ینا در .گذاشت یرتأث  انسان رفتار تمام برکارکرد فضا و مکان، 

آن پرداخته و ابعاد و  یها و هنجارها متناسب با ارزش ی،مکان های یژگیمکان و و یگاهنقش و جا

شهروند » مانند ینیآمدن عناو یدپد یراشود؛ ز یمختلف، بررس یها آن در حوزه یرهایتأث

و  یارزش های یهدر پا یدترد یا ییراست، به تغ شدن یجهان یندفرا یمکه محصول مستق «یجهان

روند، نقش و  ینعرصه منجر شده است. ا یندر ا یدجد های یدهجوامع و ظهور پد یهنجار

و چه  یچه از نظر مبان ی،در سطوح مختلف )چه از نظر مفهوم یزرا ن یاییجغراف یها مکان یتاهم

 یجاداز جوامع، در حال ا یاریبس ینکهو جالب اداده است  ییر( تغیکارکرد یقدر حوزة مصاد

 روندها هستند. ینخود و ا ینب یسازگار

 

 نظریة مکانی، مزیت شدن، جهانی فرایندهای جهانی، شهروند شدن، جهانی: ها واژه کلید

 .شدن جهانی

 

                                                                                                                                                                          
 Email: qiuo72@yahoo.com 09121435543مسئول:  ةیسندنو* 



 1393 زمستان، 4 شمارة، 46 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش 758

 قدمهم

 طور به فرایند، این .است کرده کوچک بسیار ،مختلف ابعاد از را امروزی انسان دنیای که است تازه مفهومی ،شدن جهانی

 د؛کن تالش بهتر موقعیت کسب برای انسان تا شده موجب طرفی از اما ،است داده افزایش را انسان ترس ناخواسته

 عبارتی به. باشیم داشته مفهوم این تاریخچة به نگاهی ،مفهومی نظر از ابتدا باید اصلی بحث به ورود برای بنابراین،

 های همزیستی جایگزین ،نسبی طور هب که است شدن جهانی فرایند از جدید محصولی ،فرهنگی همزیستی گفت توان می

 فشرده طور هب مقاله این در که است مباحثی از ،مکانی نظریة براساس آن همگانی رد یا پذیرش اما ،شود می جغرافیایی

 زیر رویدادهای شامل را 1950 سال تا شدن جهانی فرایند ،جی. کی بری و فرانک ،گاندر آندره. شود می پرداخته بدان

 : اند دانسته

 

  میالد از پیش 325 سال .1

. کرد ادغام یکدیگر با را امپراتوری ارتش و اقتصاد مذهب، ،بار نخستین برای و گروید بودا آیین به موریا گویتا چاندارا

 و هند ،ایران ،مدیترانه کشورهای بین تجارت به و بست پیمان چانداراتاگویتا با ،گروسیا در صلح ایجاد برای کبیر اسکندر

  (.359 -356: 2000 )آمرو، آورد روی مرکزی آسیای

 

 بودا گسترش .2

 فرهنگی های ارتباط بودا .یافت گسترش جهان نقاط سایر به آسیا از سپس و کرد ظهور هان سلسلة از و چین در بودا آیین

 . شد ابریشم ةجاد ساخت موجب و کرد مستحکم را هند و اوراسیا استپ بین

 

 (اسالم پرتو) 850 – 650 .3

 .یافت گسترش هند تا مدیترانه غرب کشورهای از اسالم دین

 

 (هند و چین خیزش) 1279 – 960 .4

 برای را کمحر یهانیرو و فناوری ابزار، اقتصادی، کاالهای انواع ،(هند در جدید های حکومت و) چین در سانگ سلسلة

 .شدند هند اقیانوس و اوراسیا طول در دریا و زمین از آسیا و اروپا پیوند موجب و کردند تولید یوسط قرون اقتصاد حرکت

 

 (چین خشن ظهور) 1100 .5

 بر جنگ مهارت ةزمین در تحولی همچنین .پیوست چین امپراتوری به اوراسیا های سرزمین .یدبه قدرت رس چنگیزخان

 .صورت گرفت ایران به وحشیانه ای هحمل و شد یجادا نظامی سنگرهای از جنگ و اسب پشت

 

 (عثمانی ظهور) 1300 .6

 آسیای و هند توانست عثمانی امپراتوری ؛گرفت شکل خاورمیانه و آفریقا شمال ،اروپا قلمرویی حوزة با عثمانی امپراتوری

 تجارت ،امپراتوری ینا در .باشد ها امپراتوری ترین بزرگ از یکی بنیانگذار و دهد پیوند یکدیگر به سیاسی نظر از را مرکزی

 . داد افزایش ها اروپایی برای را آسیا در تجارت هزینة ،حال عین در اام ،یافت چشمگیری رشد اروپا با
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 ( کالسیک دورة آغاز) 1498 -1492 .7

 .شد آغاز ،غرب و شرق به داگاما و کلمبوس ی سفرها با دریا بر حاکم ی ها ی امپراتور

 

 (بشر اساسی تحول آغاز دورة: اروپاییان طلبی سلطه و اروپا خشونت) 1650 .8

 نظام لیتشک و آتالنتیک حوزة کشورهای ی اقتصاد توسعة رو، این از .یافت توسعه میالدی هفدهم قرن در داری برده بازار

 کشورها این در سود و سرمایه شدن جمع موجب ،سوداگری مکتب اوج دورة در و حوزه این سوی دو در ی اقتصاد -صنعتی

 .(24 -22: 1999 آیر، دائول) دش

 

 (بنیادین های  انقالب سلسله) 1789 – 1776 .9

 و تجاری منافع و نظامی شبکة بین پیوند براساس ها، دولت از نوینی گونة گیری شکل آغازگر ،آمریکا و فرانسه های انقالب

 ی رهبر به فرانسه امپراتوری گسترش موجب سرعت به ها دولت این تشکیل. بود متخاصم ی ها دولت گیری شکل نیز

 یمل های امپراتوری این .دش آسیا در کشورها این های مستعمره در فرانسه و هلند ،بریتانیا نظامی نیروهای رشد و ناپلئون

 خود در نهایت در و یمل کشورهای در جدید های جنبش و ها ایده گیری شکل موجب و کردند رشد صنعتی انقالب ةدور در

 . است میالدی هجدهم قرن ها آن دویهر آغاز و اند زمانهم ،شدن جهانی و مدرنیته گفت باید .نددش ها ی امپراتور

 

 (امپریالیزم مکتب تسلط) 1885 .10

 دورة آغازگر توان می را معاهده این .است داشته امپریالیزم توسعة نوین عصر در را تأثیر ترین مهم «برلین معاهدة»

  .شد قانونی آفریقا تجزیة ،آن در که نامید قوی امپریالیزم

 

 (جهانی جنگ از متأثر جهانی ویژة شرایط) 1929 .11

 تمام به اقتصادی درکو همزمان نفوذ شاهد کشورها، بیشتر در ها هزینه همزمان و سریع افزایش با ،1920 سال در

 سطح در جنگی در نیز آن از پس و جهانی جنگ در رکود افزایش بیشترین ،این از یشپ. هستیم جهان کشورهای

 . داد رخ آرام اقیانوس و آتالنتیک

 

 (مدرنیسماپس دوران) 1950 .12

 البته. ددنبو ملی کشورهای ایجاد شاهد آفریقا، و آسیا در بار نخستین برای ،زداییاستعمار از پس اروپایی ی ها امپراتوری

 به ،پردازان نظریه بیشتر ،شد اشاره هم ترپیش که طور همان اام نیست، صادقانه و شفاف چندان شده ارائه مصادیق

 کار شروع اب شدن جهانی فرایند ،رابرز رووند نظر از. کنند می اشاره شدن جهانی گیری شکل در جدیدتری بسیار رویدادهای

 . اند داشته شدن جهانی تبلیغ در را ریثتأ ین بیشتر ،دوره این ی ها فاقات. شود می آغاز 1945 سال در ملل سازمان
 

 . تاریخچة سازمان ملل1جدول 
 سال رویداد

 1945 هیروشیما
 1948 (UDHR) انسانی  ةتوسع  سازمان
 1965 الن مک مارشال  جهانی،  ةدهکد  انتشار
 1965 کوبا بحران
 1968 رم باشگاه تأسیس
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 . تاریخچة سازمان ملل1جدول 
 سال رویداد

 1969 رم باشگاه  رشد، های محدودیت  انتشار
 1972 زیست محیط دربارة  استکهلم کنفرانس

 1973 نفتی بحران لینوا
 1975 آپولو سفرهای

 1975 وودز برتون پایان
 1978 تافلر آلوین سوم، موج انتشار

 1979 دنگز باز درهای  های سیاست
 1980 ولی سیلیکون آغاز

 1985 پرستوریکا و گورباچف باز سیاست
 1986 بروندلنت گروهالم  ،ما مشترک آیندة انتشار
 1986 چرنبیل حادثة
 1989 هلند در سبز زیست محیط برنامة لینوا اجرای
 1989 سرد جنگ پایان

 1990 الهه شهر اعالمیة
 1991 صحرا وفانت ،کویت جنگ آغاز

UNCED 1992 «ریودوژانیرو» کنفرانس 
 1993 گوانو تموکراتیک،ال در فین لی انتشار
 1994 فوکویاما ،تاریخ پایان انتشار

 1995 کیوتوهوایی، و آب هایتغییر موضوع با کنفرانسی برگزاری
 1996 هانتینگتون ها، نتمد برخورد نظریة انتشار
 2001 (تروریسم  با جنگ  آغاز) افغانستان به حمله  و  سپتامبر 11 حادثة
 2003 عراق با نظامی سخت برخورد
 2011 خاورمیانه و آفریقا شمال در بنیادین های ولتح ایجاد

 1967 ریکاردو،: مأخذ                        

 

 را یکم و بیست قرن پیچیدة های گسیختگی از یکی ،شدن جهانی تاریخی روند الاحتما که دنده می نشان باال مطالب

 .شود می بررسی دیگر های بخش در موضوع این .است داشته دنبال به

 

 نظری مبانی

 پرداختن و دارد دنبالبه را خود خاص منفی و مثبت پیامدهای معاصر، دنیای برای شدن جهانی ،شد اشاره که گونههمان

 برای ،جغرافیایی مؤثر هایمکان به یابی دست و مکان موضوع اما نیست، پذیر امکان مقاله یک در آن مباحث همة به

 .شود می بررسی ،تحقیق نظری مبانی در که است حاضر عصر مهم مباحث از ،شدن جهانی روند در برتر موقعیت کسب

 

 شدن جهانی دربارة نظری ی اندازها چشم

 که دارند وجود نیز اندکی های پژوهش ندارند؛ خود کار شالودة برای صریحی نظریة ،شدن جهانی دربارة ها وهشژپ بیشتر

 .است شده بیان نظریه قالب در مهم راهکار چندین هرحال،به. کنند تبدیل عمل به را خاص ای نظریه اند توانسته

 ؛دانینگز جان گذاری سرمایه پیشرفت چرخشی مدل. 1: کند می بررسی را شده مطرح نظریة سه اصلی های ویژگی ،بخش این

 تجاری ادبیات در و دارند بسیاری مشترک وجوه ،دیدگاه سه این. تولید زندة چرخش فرضیة. 3 خاص؛ ویژگی تمزی نظریة. 2

 .شود می یاد بسیار ها آن از المللی بین

 ی کشورها در خارجی مستقیم گذاری سرمایه از مدل این ،شک بدون: دانینگز گذاری سرمایه پیشرفت چرخشی مدل

 ادامة
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 مظمن ارتباطی که است نآ مدل این اصلی فرضیة. است تجارت ادبیات در ها نظریه ترین معروف از یکی ،توسعه حال در

 ترتیب بدین. دارد وجود کشور یک اقتصادی پیشرفت ساختار و حلامر و خارجی مستقیم گذاری سرمایه ی ها جریان میان

 بلکه ،گرا درون و گرا برون گذاری سرمایه نقش تنها نه ،کنند می عبور دیگر مرحلة به ای مرحله از کشورها که هنگامی که

 نیز آن المللی بین گذاری سرمایه موقعیت ،کشور یک پیشرفت با. دکن می تغییر نیز ی گذار سرمایه نوع این ساختار و ویژگی

 میزان،. 1: دارد بستگی عامل سه به تغییر این .دیاب می تغییر صادرکننده به ،خارجی سرمایة مستقیم واردکنندة نقش از

 کشور آن فرهنگی -سیاسی روابط نوع و میزان. 3 ؛کشور آن سیاسی و اقتصادی نظام. 2 ؛سرمایه عامل ساختار و کیفیت

 :کند می بیان گذاری سرمایه توسعة چرخة در را مرحله پنج دانینگز. دیگر کشورهای با

 برای را فرصتی ،منابع نه و داخلی ی ها بازار نه زیرا است؛ ناچیز گرا برون و گرا درون گذاری سرمایه میزان ،1 مرحلة در

 . ندارند خارجی ةسرمای برای رقابتی مزیت ،یلمح ی ها شرکت همچنین. ندآور نمی فراهم شرکت سوددهی

 در منابع از استفاده برای ریزی برنامه هنگام. 1: یابد می چشمگیری افزایش گرا درون گذاری سرمایه میزان ،2 ةمرحل در

 خرید برنامة براساس. 3 ؛خارجی یتیفرامل های شرکت با تابع های هسمؤس مالکیت مزایای انطباق هنگام. 2 ؛همسایه ی ها کشور

 .خارجی ی بازارها به ورود    حق 

 اقتصادی تدابیر به مسئله این که دهد می کاهش را داخلی گذاری سرمایه ،خارجی گذاری سرمایه میزان ،3 مرحلة در 

 کنگهنگ مانند یی ها کشور در) یاقتصاد یشرفتپ برای صادرات تسهیل در الزم تدابیر اتخاذ با یعنی دارد؛ بستگی دولت

. یابد می تغییر گذاری سرمایه این میزان ،(هند مانند کشوری در) واردات کردن جایگزین برای ی      تدابیر اتخاذ و( سنگاپور و

 است؛ منفی همچنان ،خالص داخلی گذاری سرمایه میزان اما ،دارند قرار مرحله این در نوظهور ی اقتصادها بیشتر امروزه

 چندملیتی ی ها شرکت اهداف براساس ،تولید( توجیه) سازی بهینه دلیل به داخلی یگذار سرمایه ،قوی احتمال به زیرا

 . یافت خواهد تغییر ،پیشرفته ی کشورها

 رشد متوسط، میزان از بیشتر ملی ناخالص تولید میزان با نوین ةشد صنعتی ی اقتصادها که هنگامی ،4 مرحلة در

 ای آینده در سنگاپور و کنگ هنگ ی ها کشور رود می انتظار. شود می مثبت گرا برون خالص گذاری سرمایه ،بیابد سریعی

 . شوند مرحله این وارد نزدیک

 جذب امتیاز بر مبتنی سرمایه، عامل جای به که شده بهینه مستقیم گذاری سرمایه میزان رشد خاطربه ،5 مرحلة در 

 .(داویس و دارتی) هستیم داخلی و خارجی گذاری سرمایه ی ها جریان همگرایی شاهد ،است المللی بین ی بازارها

 متفاوت مالکیت توسط گرا برون گذاری سرمایه متوسط میزان از انحراف هرگونه که است این بر مدل فرض پیش

OLI یرهایمتغ
 ویژگی ،(O) مالکیت ویژگی: است شده داده توضیح ،زدانینگ المللی بین تولید التقاطی چارچوب با مطابق ،1

 ،نخست گروه: کرد بندی تقسیم گاه،دید این از توان می را اقتصادی گروه سه(. I) سازی المللی بین تخصوصی و (L) مکان

 کشورهای ثروتمندترین ءجز ،کشور دو این ،1985 سال در. است سنگاپور و کنگ هنگ ی کشورها ثروتمند ی اقتصادها

 ظرف توانستند کشور دوهر را داشتند. خارجی گذاری سرمایه میزان باالترین و آمدند می شمار به نوین صنعتی اقتصادی

 ،کشورها این نمونة. کنند پیشرفت گذاری سرمایه پیشرفت چرخة سوم مرحلة به لاو مرحلة ازساله،  20زمان اندک  مدت

 شامل ،دوم گروه در ،مشابه ی کشورها دیگر. شوند می یکنزد لاو گروه به تدریج به که است تایوان و جنوبی ةکر

 نظر از هم و دارند بیشتری تنوع اقتصادی ساختار نظر از هم که هستند فیلیپین و تایلند ،مالزی ،برزیل مانند کشورهایی

 ،خارجی ی ها وابستگی. دارند بزرگی داخلی بازار ،کشورها این از هریک .کنند یبوم را خود یمل صنایع خواهند یم سیاسی

 .کند می بازی خارجی و داخلی ی بازارها حمایت در دومنظوره نقشی

                                                                                                                                                                          
1. Organization local International 
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 در .اند واردات جایگزینی های سیاست دنبال به که هستند یی کشورها از دسته آن ،توسعه حالدر ی کشورها سوم گروه

 و هند کشورهای. است دولت عهدة بر ،اقتصادی های فعالیت نحوة و نوع بر تأثیرگذاری اصلی نقش ، کشورها گونهاین

 ها آن سیاسی تمرکز. مانند می باقی پیشرفت چرخة مدل دوم مرحلة در کشورها این. گیرند می قرار گروه این زمرة در کنیا

 شود می حمایت خارجی مستقیم گذاری سرمایه از زمانی تا ها، در آن و است اقتصادی خوداتکایی ارتقای بر ،معمول رطو به

 به رسیدن راه در آموزشی ینقش و نجامدبی جدید منابع تولید به یا کشور آن در موجود منابع ارتقای به ،سرمایه این که

 ابتدای در یا 1 مرحلة در ،توسعه درحال کشورهای از زیادی بسیار تعداد ،حاضر حال در. کند ایفا کشورها این خودکفایی

 .دارند قرار گذاری سرمایه پیشرفت چرخة 2 مرحلة

 

 پژوهش روش

 اصل درک و شناسایی ،اول مرحلة .است شده انجام مرحله دو در و است تحلیلی -توصیفی ،مقاله این در پژوهش روش

 روش از ،مطلب پژوهشی درک برای .است حوزه این در مکانی مزیت الگوهای درک ،دوم مرحلة و شدن جهانی فرایند

 مورد موضوع ترین مهم .یمبرس مستند و ملموس ای نتیجه به تا است شده استفاده متعدد های نظریه و ها نوشته در کنکاش

 .دارد شدن جهانیرد  یا پذیرش بر مستقیم یتأثیر       ظاهرا  که است مکانی ویژگی مزیت ةنظری پژوهش، این در توجه

 ینا .ستمرسوم ا نوپا ی ها اقتصاد در نامتعارف فراملیتی های شرکت توضیح در ،اقتصادی های نظریه گونهاین وجود

  .رسد می نظر به طبیعی      کامال   ،مکانی ویژگی تمزی نظریة در OLI ی متغیرها اهمیت به توجه با امر

 در فراملیتی ی ها شرکت مکانی ویژگی ،مزیت نظریة دیدگاه از. است تر کامل التقاطی چارچوب از ،نظریه ینا

 این ،این بنابر ؛دارند تیموق یا پایین شرکتی ی ها مزیت ،پایین فناوری سطح و محدودیت دلیلبه ،نوظهور های اقتصاد

 و رقابت قدرت. اند وابسته میزبان ی ها کشور یا خود کشور مکانی ویژگی ی ها مزیت به تشد به ،ملیتیفرا ی ها شرکت

 دو نتیجة ،یافته توسعه ی کشورها در رقبا دیگر با مقایسه در ،نوظهور ی ها اقتصاد در ملیتیفرا های شرکت ی انحصار امتیاز

. است خرد سطح در تکنیکی تغییرهای یابی مکان ،ویژگی نخستین. است واقعی دنیای در فناوری پیشرفت جالب ویژگی

 ی ها  کشور پیچیدة فناورانة های پیشرفت سازی بومی طریق از توانند می نوظهور ی اقتصادها در ملیتیفرا ی ها شرکت

 .ندکن برداری بهره امتیاز این از ،وسیع یسطح در یافته توسعه

 

 ها یافته و بحث

 به( PLC) تولید زندة چرخة فرضیة در ،المللی بین هایتولید در مکانی مزیتبه  بوطمر های ویژگی به دسترسی تحلیل

 1960 و 1950 های دهه المللی بین تولیدهای در آمریکا تجربة توضیح برای ورنون ابتدا در را فرضیه این .رسد می تکامل

 ملیتیفرا ی ها شرکت برای تولید و المللی بین تجارت تولید زندة چرخة فرضیة از دهگستر ریفاتع درکه البته  دکر مطرح

 .دهد می نشان را فرضیه این 2 جدول .است شده مطرح نیز نوظهور ی اقتصادها

 یفناور شکاف توسعه، درحال کشورهای و نوظهور اقتصاد با تر پیشرفته صنعتی ی ها کشور بین که رسد می نظر به

 آسیای در اندونزی و سنگاپور بین و التین، آمریکای در بولیوی و برزیل ی کشورها بین توان می را شکاف این دارد؛ وجود

 این هم اینجا در. شود می مربوط هزینه عوامل به مراتبی، سلسله رویکرد قوی، تأثیر دومین. کرد مشاهده شرقی جنوب

 از سرمایه حرکت موجب است ممکن که دارد وجود ای منطقه درون هایی تفاوت ینه،عوامل هز در که است آن بر دیدگاه

 ینا درک برای. دارند پایینی عوامل هزینة که شود کشورهایی سمت به باال، عوامل های هزینه یدارا کشورهای

 .کرد توجه زیر ترتیب به شدن، جهانی مرحلة چهار به باید ها واقعیت
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 ای مرحله هفت شدةداده بسط تولید زندة چرخة نظریة .2 جدول

 خصوصیت مرحله
 .ندارد خارجی فروش. ندارد داخلی فروش ؛شود می تولید محصول 1
 افزایش نهایی ظرفیت با تولید تا آزمایشی تولید از ،داخلی فروش برای  تولید. ندارد خارجی فروش. شود می آغاز داخلی فروش 2

 .یابد می
 کشورهای در تولید. شود می آغاز یافته توسعه کمتر کشورهای و مشابه کشورهای به فروش. یابد می افزایش داخلی فروش 3

 .ندارد خارجی
 تغییر را صادرات روند ،قخال کشورهای. شود می غازآ ،مشابه خارجی کشورهای در تولید. شود می ثابت داخلی فروش میزان 4

 .شود می تأمین کشورها دیگر از ،یافته توسعه کمتر کشورهای در ،محصول کهحالیدر ؛دهند می
 .شود یانجام م داخلی تولیدهای از مرحله این در مشابه کشورهای در فروش ؛یابد می ادامه داخلی فروش 5
. ندکن می را آغاز خالق کشور در تولید نهایت در و صادرات ،کشورها دیگر. یابد می کاهش قالخ های شرکت داخلی فروش 6

 .شود می جایگزین هاکشور آن محلی تولیدهای با ،یافته توسعه کمتر کشورهای به صادرات
 صادرات کشورها دیگر و خالق کشورهای به یافته توسعه کمتر کشورهای. رسد می حداقل به خالق شرکت داخلی فروش 7

 .کنند می

 2005 آگرول، از نقل به جهانی، فناوری مدیریت :مأخذ

 

 شدن جهانی مرحلة چهار

 ی ها فعالیت شدن جهانی ةدربار پیوسته و جامع اندازی چشم باال، در شده بررسی استاندارد ی ها بندی طبقه که آنجا از

 نمایی ایجاد برای ما کار آغاز بندی، یمتقس این. کنیم می تقسیم سطح چند به را اقتصاد ،دهد نمی دست به اقتصادی

 تشکیل سطح چهار از امروزی اصلی پیشرفتة ی اقتصادها رسد می نظر به. رود یشمار م به جاری، واقعیت از تر کامل

 را شدن جهانی از متفاوتی نوع و مجزا و پویا اقتصادی هریک که است یی ها بخش یا ها الیتفع شامل ها الیه این. اند شده

 .دارند

 «ویژه محور مهارت های الیتفع و جهانی رسانی خدمات محلی صنعت کردن تخصصی» توان می را سطح نخستین

 دارد وجود هاییکار ،پزشکی علومو  تجارت مشاوره، ،مدیریتو  ورزش رسانه، اقتصادی، خدمات مانند صنایعی در .نامید

 بازارهای در که معنا بدین) دارند الیتفع المللی بین بازارهای در یا افراد این. شود می انجام افراد از گروهی دست به که

 ارائه را خود خدمات و ها محصول ،افراد این که محلی یا( هستند رقابت حال در مشاور نقش در ویژه به و المللی بین

 که قانونی خدمات ؛است بسیار شوند، می مصرف ها کاال این که بازاری منطقة وسعت و نیست شناسایی قابل ،دهند می

 شهرت دارای که پزشکانی کنند، می بازی آن در المللی بین ی ها هنرپیشه که سینما شود، می ارائه ها شرکت وکالی توسط

 برابر در تا سازد می قادر را افراد این ،سازی المللی بین. هستند کاری خدمات این سازی المللی بین های نمونه هستند، جهانی

 از ای نمونه این. آورند دست به را هیتوج شایان سود ،المللی بین بازارهای به ورود برای اندک های هزینه صرف

 این در. است( زیونیتلو و سینما مانند) رسانی العاط وسایل طریق از و گسترده بازاری در گذاری سرمایه ویژة های مهارت

 ،دیگر سوی از و شود می انجام محلی های شبکه یسو از که است هایی حمایت دلیل به سو یک از ،عوامل قیتموف ،حالت

 نوع دو توسط که رود یشمار م به شدن جهانی از جالبی نمونة مدل این ،بنابراین است؛ مناسب رسانی اطالع شیوة خاطر به

 . شود می هدایت متفاوت جغرافیای

 

 ( جهانی های کاال زنجیرة) قلمروزدایی طریق از شدن جهانی

 به ،تولید فرایند در پایین سطح مکانی ی ها ویژگی دلیل به که است عادی خدمات و تولیدی صنایع شامل بیشتر ،دوم ةالی

 داخلی سطح ،کشورها این نظری، ی بند گروه در. است پایین ها آن در دها دستمز میزان که شود می مربوط یی ها کشور
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 که است یملموسو  فیزیکی های ویژگی مکانی، منحصر های ویژگی از ما منظور. نددار یی باال المللی بین سطح و پایین

 .سازد می ممکن نا را دیگر جای به شدهتولید محصول انتقال و است خاص نواحی بعضی به مربوط

 محیط بر که یمکن یبررس تأثیری طریق از را قلمروزدایی اگر چیست؟ در قلمروزدایی این کلی اهمیت پرسید باید حال

 در که است شده منجر یرقابت به ،زدایی قلمرو که شویم می متوجه ،گذارد می یافته توسعه کشورهای در کاری بازار

 12 رشد موجب این، بر عالوه. دهد یم رخ پایین آمد در باکار  یرویپنج درصد ن     یبا تقر یبرا یافته، توسعه ی کشورها

 . است شده اخیر های سال در کشورها این در حقوقی نابرابری درصدی

 

 یتجار غیر یا تجاری       نسبتا       محلی  رسانی خدمات

 است تولیدهایی و خدمات شامل ،اقتصاد از وسیعی بخش زیرا ؛رود می شمار هب مکانی مزیت مهم مراحل از ،مرحله این

 را خرید از پس کاال آنی تحویل قابلیت باید ،صنایع این. نیستند تجارت قابل ،وجههیچ به یا ندا تجارت قابل حدودی تا که

 امکان ه،نتیج در .گیرد برمی در را داخلی های سلیقه برای تولید فقط و است داخلی ها فعالیت این از بعضی .باشند داشته

 یا) جهانی برند های نام با هایی شرکت توسط ها الیتفع این از بسیاری اام شود، می مشکل خارجی های شرکتبه  آن ورود

 . شود می انجام( داخلی های شرکت به دادن امتیاز حق و گی  نمایند طریق از یا خارجی مستقیم گذاری سرمایه طریق از

 نمایش به داخلی بازارهای از بسیاری در را خود شرکت انحصاری های ویژگی ،خارجی کنندگان تولید ،بنابراین

 تغییر ،آن کمحر عامل و شود یم محسوب جهانی و داخلی بازارهای از ای پیچیده ترکیب ،شدن جهانی نوع این .گذارند می

 نه ،کننده مصرف العاتاط دراختیارگرفتن با ،مختلف کشورهای کنندگان مصرف که معنا بدین. است مشتری رفتارهای در

 در سازی همانند موجب امر این .کنند می تقلید یکدیگر از پیش از بیش روز هر ،وسیع سطحی در ولی ،آشکار صورت به

 های پایه در آماری یتشابه ایجاد سبب موضوع، ینا همچنین. دارند داخلی ثابت خدمات که شود می ییها مکان از بسیاری

 . است داخلی و جهانی های فعالیت از هفزایند یترکیب ،فیزیکی تولید -داده نظام. شود می مختلف های مکان در اقتصادی

 ،خدمات که زمانی تا .دارد می هانگ زنده را هافرایند این که است رقابتی نیروهای و دانش دارد، بیشتری تاهمی آنچه

 شوند، می سازی استاندارد ...و پرسنل ،ضوابط تجاری، های نام ها، شرکت این تولید خطوط ،ملیتی چند های شرکت طریق از

 هانظر و العاتاط افتادنجریان به ازطریق ویژه به گیرد؛ یانجام م غیرملموس های دارایی سازی آماده طریق از شدن جهانی

 .(469-462 :2001 ،نیلی) است ملیتی چند های شرکت به متعلق که جهانی سطح در

 ةشد المللی بین العاتاط هالبت و تولیدکننده متقارن نا مهارت و دانش وجود با که کردیم بیان نخست بخش در

 .است نسبی مزیت تأثیر از ای نمونه این گیرد؛ می خود به بیشتری تخصصی شکلصادرات  در ،شدن جهانی کننده، مصرف

 

 شدن جهانی روی پیش های چالش و تهدیدها ،ها فرصت

 تا کشید طول ها هفته. است بوده تأثیرگذار پیش قرن در ها کشور های سیاست بر تدریج به ،شدن جهانی فرایند گسترش

 از پس 1بوئر و کرایمن های جنگ آغاز. کنند اعالم را آمریکا در طلبی استقالل های جنگ اخبار ،بریتانیایی های روزنامه

-170: 1997 ،جرمی و فراسر) شد ها دیدگاه تغییر موجب ،العاتاط گسترش سرعت .دش اعالم ها روزنامه در روز چندین

. گذاشت حدهمت ایاالت سران های سیاست بر عمیقی تأثیر و شد داده نمایش زیونییتلو های صفحه در ویتنام جنگ. (176

 .دیدند زنده صورت به افتاد، فاقات که گونههمان را 2001 سپتامبر 11 عجیب های هحملنفر در سراسر جهان،  ها میلیون

 این اگر. است بوده زیاد بسیار ،دارند بسته اقتصاد که کشورهایی برای ویژه به ،العاتاط دروازة این گشودن هزینة 

                                                                                                                                                                          
1. Crimean and Boer wars 
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 کنند باز بیرون دنیای به      کامال  را خود اقتصاد باید ،هستند اقتصادی رشد های فرصت از بردن بهره خواستار کشورها

 .(93 -90 :2000 ،کرافتس)

 های نظام آزادی به سرانجام باز اقتصادهای. کاهش نه و یابد می افزایش ،شدن جهانی رشد با آزادی و دموکراسی

 رنتیتاین وذفن .شود یهمراه م تواناییبا  دانش زیرا دارند؛ هراس العاتاط شدن آزاد از دیکتاتورها. دشو می منجر سیاسی

کرد  یاد کشوری عنوان به چین از توان می هنوز مثال، برای گرچه. است رفته میان از اقتصادی تیسن های حوزه بر ها دولت

 سال چند مانند درست خورد؛ خواهد شکست نهایت در اام کند، کنترل تشد به را اینترنت محتوای کند می تالش که

 .کند جلوگیری ای ماهواره خدمات به کشور این جنوب شهروندان دسترسی از داشت قصد کشور این که پیش

 حال در ها تمل -دولت روند .رود می شمار به تمل -دولت یمیقد شکل پایان ،ارتباطات عصر که باورند این بر بعضی

: 1996 ،محمدبین) شد خواهد ها ملت -دولت شدن تر نرم سبب هم و تقویت موجب هم ،رو پیش هایتغییر و است تغییر

 با که عاتیطالا انقالب و اقتصاد شدن جهانی وجود با تمل -دولت ،زیاد احتمال به» ،دراکر پیتر عقیدة به .(11 و 7، 6

 .«ماند خواهد باقی آید، می وجود به شدن جهانی

 در مهمی جزء ،دانش. است پرورش و دانش به دسترسی دربارة مختلف یها تمل میان و ها تمل درون در اصلی بحث

 دیگر ،زیاد های ثروت کسب گاه دید که رسد می نظر به .رود می شمار به جدید چه و قدیمی چه ،تولید هر گذاری ارزش فرایند

 منجر زندگی سبک بهبود و استاندارد افزایش به ،جدید ثروت این کسب آیا که است این اصلی مسئلة. ردندا طرفداری

 این بر مردم بیشتر که دهد می نشان تحقیقات بیشتر نتایج شود؟ می پخش جوامع و تمل یک میان ،ثروت این آیا شود؟ می

 از مردم درصد 79 ،هند در مثال برای. داشت خواهد پی در هایشان خانواده و ها آن برای را مثبتی نتایج ،شدن جهانی که باورند

 .است دهآم دست به سنجی نظر یقطر از و است شدن جهانی از استقبال میزان باالترین این .کنند می استقبال شدن جهانی

 از بسیاری به دولت نداشتن اطمینان. است تفاوتی بی و بدبینی د،کر پرهیز آن از باید که چیزی ترین خطرناک

 شوند  می یادآور جوانان به همواره. شد می یاد آن از احترام با زمانی که است اشتباهی ساختار ایجاد نتیجة ها، دموکراسی

 .بگذارند احترام خود ةشتگذ های ارزش و ها تر بزرگ به باید که

 مانند اخالقی رهبران یا افغانستان های ممعل سپتامبر، 11 های هحمل نجات گروه مانند ؛دارند وجود قهرمانانی هم هنوز

 گسترش و شفافیت دلیل به امروزه اما اند؛ داده تغییر را خود سرزمین های سیاست که والنسیا لخ و ماندال لسونن

 ها بدبینی ،شانمسئولیت به سیاستمداران بسیار های توجهیبی و عمومی های رسانه روزافزون های تجسس دموکراسی،

 .است یافته افزایش

 شود؟ می نابرابری و فقر افزایش موجب شدن جهانی آیا

 میان در افزایش این اام ،کرد پیدا یسطح جهان در یتوجه شایان افزایش بشر، حقوق به توجه ،میالدی بیستم قرن در

 هاست تمد ،ثروتمند کشورهای و فقیر کشورهای میان درآمد اختالف که استیدپ. بود متفاوت بسیار مختلف کشورهای

 جمعیت درصد 90) کشور 42 از ،جهانی اقتصاد انداز چشم های پژوهش براساس آمار این. است افزایش حال در روز هر که

 توزیع اما ،است داشته چشمگیری رشد کشورها درآمد میزان که دهد می نشان ها پژوهش این. است آمده دست به( جهان

 .است بوده تر نابرابرانه میالدی بیستم قرن اوایل از ،کشورها میان در درآمد این

 نشان -دربردارد نیز را اجتماعی شرایط که -رفاه تر جامع های شاخص نیست؛ ماجرا کل دةدهن نشان درآمد، تنها لبتها

 النکا سری مانند درآمد کم کشورهای بعضی ،مثال برای. اند کرده چشمگیری های پیشرفت ،تر فقیر کشورهای که دهد می

 های شاخص از استفاده با کشورها اگر داد نشان ها پژوهش. اند شده برخوردار توجهی شایان اجتماعی های شاخص از

 دست به که تصویری ،شوند مقایسه یکدیگر با ،زندگی به امید و تحصیل مانند عواملی شامل ،ملل سازمان انسانی توسعة

 .شود می داده نشان درآمد میزان گرفتننظردر با فقط است که یزیچ آن با متفاوت آید می
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 توسعة های شاخص شکاف و درآمدی شکاف بین که است تفاوتی ،آید می دست بهپژوهش  این از که ای نتیجه

 کشورهای درآمد میزان از تر پایین هنوز ،(تورم میزان تنظیم با) امروزی فقیر کشورهای درآمد سطح. دارد وجود انسانی

 توسعة های شاخص به هتوج با کشورها ینا اگر اما است؛ یافته افزایش درآمدی شکاف و است 1870 سال در پیشرو

 سال در پیشرفته کشورهای مردم سطح از باالتری سطح در امروزی فقیر کشورهای شوند، مقایسه یکدیگر با انسانی

 زندگی به امید چشمگیر افزایش موجب ،زندگی استانداردهای بهبود و پزشکی های پیشرفت که چرا گیرند؛ می قرار 1870

 .است شده

 فناوری های پیشرفت راه از ،(کار نیروی) انسانی سرمایة و فیزیکی ةسرمای ادغام نتیجة ،زندگی استانداردهای افزایش

 یا پیشرفت موجب تواند می که دارد وجود زیادی عوامل. گویند می وری بهره یکل عامل ،آن هب اقتصاددانان که است

 ایجاد یتاهم دهندة نشان اند، داده افزایش سریع بسیار را خود بازده که کشورهایی تجربة. شود فرایند این کردن متوقف

 ساخت اقتصادی، ثبات مانند عواملی یتاهم. شود می منجر تمددراز در Per Capita درآمد رشد به که است یشرایط

 یتاهم آنچه. نیست اقتصادی های  سرمایه انتقال یتاهم از کمتر ،تمددراز توسعة برای ساختاری های اصالح و ها مؤسسه

 این اجزای. ستها بدهکاری پرداخت یاز،صورت ن در و اقتصادی و تکنیکی های کمک ها، گذاری سیاست کامل بستر ،دارد

 : است زیر موارد شامل بسته

 انداز؛ پس و گذاری سرمایه برای مناسب شرایط ایجاد منظوربه کالن اقتصادی ثبات .1

 گذاری؛ سرمایه و تجارت افزایش طریق از مدیآکار افزایش برای گرا برون های سیاست .2

 داخلی؛ رقابت ترغیب برای ساختاری های اصالح .3

 مناسب؛ های سیاست اتخاذ برای مدآکار و قدرتمند ی،دولت ای هسسمؤ .4

 وری؛ بهره افزایش برای توسعه و تحقیق آموزش، .5

 .پایدار توسعة برای کافی منابع وجود از اطمینان برای خارجی های وام مدیریت .6

 

 است؟ شدن جهانی ناپذیر اجتناب نتایج از ،ای دوره های بحران آیا

 است آن دهندة نشان ،برزیل و روسیه ،کره ،اندونزی ،تایلند ،مکزیک کشورهای در 1990 دهة در متوالی های بحران وقوع

توجه به  با هم که پرسشی ،حقیقت در. است شدن جهانی ناپذیر اجتناب و مستقیم نتیجة ،اقتصادی های بحران که

 را اقتصاد مدیریت ،شدن جهانی آیا که است این شود می مطرح نوظهور اقتصادهای براساس هم و پیشرفته اقتصادهای

 ؟است هکرد تر دشوار

 صورت، بدین ها آن در ها بحران ایننبودند،  یخارج ةسرمای بازارهای معرض در کشورها این اگر که است روشن

 ها این. رسیدند نمی یچشمگیر اقتصادی رشد چنین به نیز خارجی مالی های سرمایه بدون هالبت و گرفت نمی شکل

. رفتمی شمار به المللی بین اقتصادی نظام و یمل یها گذاری سیاست در مدیآناکار پیامد که بود ای پیچیده های بحران

 بعضی اگرچه. اند برداشته آینده در هایی بحران چنین هایخطر کاهش برای را هایی گام ،المللی بین جامعة و ها دولت

 برابر در مقاومت برای کاملی آمادگی اام ،نداددنشان  یسطح مل در اقتصاد زمینة در درخشانی عملکردهای کشورها

 دولت و شفافیت باز، اقتصاد مالی، ثبات کالن، سطح در اقتصادی ثباتنداشتند.  المللی ینب بازارهای ةبالقو های شوک

 چند یا یک در کشورها از هریک. است ضروری کنند، می فعالیت جهانی بازارهای در که کشورهایی تمامی برای مدآکار

 برابر شکلی به و مدترآکار تر، شفاف صورت به تا هستند بازارها ،فرایند این اصلی هدف .ندا فیضع باال معیارهای از مورد

 .کند می بازی فرایند این اجرای برای را کلیدی نقشی ،پول المللی بین صندوق. ندکن الیتفع
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 یکل نمای: شدن جهانی

 تجارت به ،تخصصی صورت به کشورها است بهتر که داد نشان خود نسبی مزیت نظریة در ریکاردو دیوید 1817 سال در

 اساس ،خود که کرد گذاری پایه را تجارتی نظریة ،نکته این. دارند نسبی سود کاال آن تولید در که بپردازند کاالهایی

 ها شرکت کنند، می حرکت آزادانه پول و العاتاط ،انسان ،کاال ،آن در که جهانی آل ایده محیط یک در: است شدن جهانی

 از. بود خواهد جهان همان ،جنگ میدان و کنند اتخاذ خود های فعالیت برای را ترکیبی و هماهنگ ای مشی خط توانند می

 گرفته شکل شدن جهانی معایب و مزایا دربارة زیادی های بحث ،آزاد تجارت مخالفان و طرفداران میان ،ریکاردو زمان

 . است داده نشان خالصه صورت به را ها دیدگاه این 3 جدول. (89-83: 1967 ،ریچارد) است

 
 شدن جهانی اجتماعی فواید .3 جدول

 شدن جهانی موافق نظرهای شدن جهانی مخالف نظرهای
 بین از با) پیشرفته کشورهای در هم ،کار نیروی برای شدید های محدودیت موجب
 حال در جهان) شود می توسعه حالدر کشورهای در هم و( شغلی فرصت رفتن
 .(است مرحله این تجربة

 شود؛ می هاکشور همة برای یکل ثروت ایجاد سبب
 .دده می افزایش را تجارت ،شدن تخصصی چون

 در اام ،شود می تنوع کاهش نتیجه در و کننده مصرف ةسلیق سازیاستاندارد موجب
 .است نشده گونهاین عمل

 تورم نرخ کاهش موجب ،هزینه کاهش دلیل به
 .شود می

 سود و قیمت کاهش موجب هزینه، کاهش دلیل به .شود می المللی بین محدود شرکت چند در قدرت تمرکز سبب
 .شود می مشتری

 طبیعی و مالی انسانی، منابع بهتر استفادة سبب .شود می ملیتیچند قدرتمند های شرکت تسلط و جنگل قانون گیری شکل موجب
 .شود می

 سبب ،ها جنگل مانند طبیعی منابع از محدودنا های برداری بهره دلیل به
  .(یجد تهدید) شود می زیست محیط به رساندن آسیب

 .شود می فساد کاهش موجب ،آزاد بازار تجارت دلیل به

 .شود می ارزشی و فرهنگی ،ملی منافع از حفاظت در کشورها توانایی کاهش سبب
 2003 السر،: مأخذ

 

 عنوان به را یورو ،(1992) 1ماستریخ پیمان ،اروپا در. گرفت خود به سیاسی      کامال  یشکل ،1990 دهة در ها بحث این

 رفتن بین از به راه انداخت. را ها ها و موافقت مخالفت از موجی ،پیمان این. کرد تصویب اروپایی کشورهای پول واحد

 بود. یمواضع ینچن یلاز دال یبخش ،یگرد یاز سو سیاسی و اقتصادی ادغام مزایای وسو  یک از کشورها حاکمیت

 بحران از پس و آسیا در. شد یمشابه های بحث گیری شکل موجب( 1995) 2نفتا ةمعاهد ،شمالی آمریکای در

 در جهانی تجارت سازمان ،دهه همان اواخر در و گرفت صورت هاییتردید ،شدن جهانیمورد  در ،1997 اقتصادی

 دستورالعملی نتوانست شدن جهانی مسئلة از مردمی انتقادهای دلیلبه ،شد برگزار سیاتل در وزرا حضور با که کنفرانسی

 . باشد داشته کار به آغاز برای

 

 گیری نتیجه

 شدن جهانی فواید( الف

 -اقتصادی دیدگاه از دوم و رقابتی و تجاری دیدگاه از لاو: دکر ارزیابی دیدگاه دو از توان می را شدن جهانی فواید

 دسته چهار در توان می را رقابتی تجارت فواید. است رقابتی تجارت دیدگاه بر ،همقال این تمرکز نظر این از. کالن اجتماعی

 .گری واسطه و زمان یادگیری، هزینه،: کرد بندی تقسیم

                                                                                                                                                                          
1. Muastricht 

2. NAFTA  



 1393 زمستان، 4 شمارة، 46 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش 768

 هزینه فواید .1

 یگر،د یسو از .دارد تعلق تولید استانداردسازی فرایند به که است یشاخص اقتصادهای در سو یک از ،فواید این ریشة

 شبکة یک دهیسازمان توانایی جملة از خدمات، و ها هقطع تجهیزات، خام، ادمو خرید برای زنی چانه قدرت افزایش

 .رود می شمار به مکانی فاکتورهای براساس لجستیک

 

 زمانی فواید .2

 شرکت هر ملیتیچند شرکت یک در تولید زندة چرخة ةلیاو مراحل در تولید آغاز در هماهنگ نگرش با ،فواید این

  انتخاب کند. خود بازار برای را یتولید نوع هر                   نسبتا  آزاد است تا  ،مجموعهزیر

 کاال انتخاب طوالنی فرایند یک از پس تنها زیرا ؛کند می ایجاد تولید زندة چرخة مدیریت در را مشکالتی روشی چنین

 نظریةبراساس  ،1960 دهة اواخر در. یافت دست آل ایده یحجم به توان می شرکت ةزیرمجموع های شرکت همة توسط

 و اقتصادی سطح براساس کاال تدریجی انتخاب ،«المللی بین تولید زندة چرخة نظریة» عنوان با ملیتیچند تولید معروف

 داشت؛ نخواهد اعتبار دیگر صنایع، شدن جهانی صورت در ،ای نظریه چنین. گرفت قرار کار مبنای کشورها علمی پیشرفت

 داشته کوتاهی زندگی چرخة کاال اگر ویژه به رد؛دا دنبال به خطرناکی عواقب ،کاال یک تولید یبرا زیاد زمانتمد صرف

 را 2000 ویندوز ،مایکروسافت شرکت ،مثال برای. کند می صدق کاالها دربارة بیشتر روز روزبه مسئله این که باشد

 .کرد عرضه جهان سراسر در زمانهم

 

 یادگیری فواید .3

. شود می حاصل زیرمجموعه های شرکت بین در افراد و ها مشی خط بهترین دربارة العاتاط هماهنگ مبادلة از ،فواید این

. بخشد می سرعت را ها تجربه و العاتاط آوری جمع و کند می حذف را یشینپ تولید سنگین های هزینه ،هایی همبادل چنین

. رساند انجام به و کرد ابداع بستنی یابی بازار و تولید زمینة در را ابداعی یراهبرد 1یونیلیور یلندیتا شرکت ،تایلند کشور در

 شرکت این ،بتیتر بدین .شد هگرفت کار به آرام اقیانوس منطقة کشورهای دیگر برای الگویی عنوان به ،هتجرب این

 از امتیازهایی چه که دهد می نشان ای نمونه چنین. دنک استفاده آن هایامتیاز از ،نوآوری این کنندة ابداع عنوان به توانست

 .آید می دست به ها مشی خط بهترین هماهنگ لةدمبا

 

 گری واسطه فواید .4

 ،کشور یک منابع از استفاده با ،شود می مدیریت جهانی صورت به که شرکتی که شود می ایجاد هنگامی گری واسطه فواید

 یا رقابتی مستقیم مزایای است ممکن مزایا این. کند می استفاده مزایا این از ،دیگر کشور در وابسته شرکت یک منافع برای

 منابع کردن بسیج برای ،مثال عنوان به ؛کرد درک شطرنج بازیمثال  با توان می را رقابتی مزیت. دنباش ای ینههز غیرمستقیم

 محروم -شود استفاده دیگر جایی در تواند می که -نقد پول جریان از را ها آن و شدند قیمت جنگ وارد ،کشور آن در رقبا

 از 1970 دهة در که هنگامی ،آمریکاست در سازی الستیک بزرگ هایشرکت از یکی که «Good Year» شرکت. کردند

 سهم که Good Year شرکت. شد منتقل شمالی آمریکای به فرانسه از« Michelin» شرکت ،کرد استفاده راهکار این

 تولیدهای قیمت شد مجبور مقابله برای میشلن شرکت ،آن دنبال به که شد ها قیمت جنگ وارد ،داشت اروپا بازار در اندکی

 دیگری نوع. سازد محدودتر را خود اقتصادی های برنامه یکا،در آمر یشها توسعة شعبه برای ،نتیجه در و کاهش دهد را خود

 .است منابع آوری جمع راه از خطر کاهش        احتماال  و اینترنت مالیات، چون عناصری در هزینه تفاوت نتیجة ،گری واسطه از
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 رقابتی امتیاز با باید هاآن انتخاب .است  شرایطی آمدن فراهم گرو در آوردنشاندست به اما اند، واقعی امتیاز چهار این

 .آوردند می فراهم ها شرکت برای ها آن که امتیازهایی ؛دشو یریگ اندازه واقعی

 

 شدن جهانی روی پیش های مشکل( ب

 ایجاد حال در ،شدن جهانی که است این دشو می مطرح شدن جهانی فرایند دربارة که انتقادهایی از یکی رسد می نظر به

 به انتقادها دیگر. است غرب ملیتیچند های شرکت صادرات از اندکی درصد براساس شده همگون المللی بین فرهنگ یک

 .شود می مربوط 1یمحل های دولت بر شدن جهانی تأثیر

 تأثیر ها دولت گیری تصمیم استقالل بر ،جهانی منابع و تولیدها شدن جهانی افزایش که شد اشاره نکته این به این، از پیش

 نفوذ و کنترل قدرت ،باشد بیشتر کننده مصرف از ،خدمات ارائة و کاال تولید محل جغرافیایی فاصلة که قدر هر. گذارد می منفی

 در نوین های پیشرفت دلیل به ،رویداد این. دارد قرار خارجی بازارهای تأثیر زیر ،یمحل اقتصاد که چرا یابد؛ می کاهش دولت

 . است شده تر وخیم ،نقلو حمل و مخابرات

 از روزانه طور به ،داخلی تولید به مربوط های تصمیم که آمده وجود به امکان این بار نخستین برای یر،اخ مدت این در

 بر نقلو حمل های هزینه کاهش. شود استفاده کمتر ،کشور مسئوالن از گیری، یمتصم ینةزم در و شود گرفته کشور خارج

 گیری تصمیم قدرت کاهش ،زمان همین در. است داشته توجهی شایان تأثیر ،جهان نقاط دیگر به داخلی تولیدهای اتصال

 ها شرکت این های اولویت       معموال  که بوده همراه ملیتیچند های شرکت گیری تصمیم قدرت افزایش با ،کشوری مسئوالن

 های شرکت به نسبت کمتری بسیار منابع ،جوامع این که جاآن از. است فاوتمت بسیار ،یمحل جوامع های اولویت با

 .ندارند ملیتی چند های شرکت این با رقابت برای زیادی توانایی به دولت رشوه پرداخت کنند، توانند یدارند و نم ملیتیچند

 نیاز ،پدیده این مثال ترین ملموس. است تولید آثار از کنندگان مصرف حمایت ،مصرف از تولید جدایی      دیگر  منفی تأثیر

 . است توسعه حال در کشورهای از منابع تأمین به صنعتی کشورهای

 امروزی، دنیای رد اما ،است کرده عمل اقتصاد رویة بی افزایش در بازدارنده یعامل عنوان به بیشتر ،داخلی منابع کاهش

 سطح در منبعی اگر بنابراین، ؛شود جهانی سطح در منابع کاهش موجبگسترده،  شکلی به تواند می حد از بیش مصرف

 از انسان برای ابد تا ،یابد کاهش جهانی سطح در اگر اام ،است رفته میان از در آن کشور همیشه برای یابد، کاهش داخلی

 سرایت فقیرتر کشورهای به را آلودگی ،ثروتمند کشورهای اگر. است آلودگی المللی، بین تجارت دوم مثال. است رفته بین

 کل برای تهدیدی آلودگی بنابراین، ؛رود می میان از داخلی سطح در آلودگی کنترل برای طبیعی بازدارندة آماردهند، 

 .نیست کشور یک به محدود تنها و آید می شمار به کشورها

 این منتقدان بعضی. شود می اقتصاد تر سریع و بیشتر رشد موجب یند،فرا این که باورند این بر شدن جهانی طرفداران 

 و شود می گرایی مصرف فرهنگ افزایش موجب شدن جهانی ،اجتماعی دیدگاه از که دارند اذعان اما ،پذیرند یرا م عقیده

 از. شود تمام اجتماعی و فرهنگی های ارزش از ای گسترده طیفرفتن  یانم از بهای بهاست  ممکن گرایی مصرف این

 آلودگی حذف در طبیعت توانایی کاهش نیز و طبیعی منابع کاهش به ،نهایت در افراطی، گرایی مصرف ،شناختی بوم دیدگاه

 منابع ،اقتصادی رشد به رسیدن برای ،شدن جهانی فرایند در که دارند عقیده شدن جهانی مخالفان ،بنابراین شود؛ می منجر

 .روند می بین از سرعت به طبیعی
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