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 چکیده 

مفهوم قدرت همواره در کانون مطالعات مربوط به مباحث سیاست جهان جای 
های زمانی مختلف از باشد که این  مفهوم در برههداشته است. این در حالی می

که طی طوریار گرفته است. بههای متفاوتی تغییر یافته و مورد بررسی قرجنبه
ای در قدرت از نظر ماهیت، آرایش، ی اخیر، شاهد تحوالت گستردهدهه سه

ایم. هدف عمده این نوشتار، واکاوی و تشریح روابط و ساختار بوده
های صورت گرفته در ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی دگرگونی

خود را غالبا در دو حوزه غیردولتی یا  باشد. این ساختار قدرت نیز تغییراتمی
پذیری خصوصی شدن اقتدار سیاسی و برآمدن پدیده مزیت رقابتی یا رقابت

سازد. این تحوالت در ساختار قدرت بالطبع منجر به متجلی و نمایان می
که همگام با این دگرگونی ها، طوریها نیز خواهد شد، بهتحوالتی در دولت

در این راستا  های نوینیییر نقش و اتخاذ سیاستها نیز در پی تغدولت
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تواند دولتی  باشد که با می« دولت ناظر»یا « دولت رقابت»باشند. لذا، می
جهت این خوانی بیشتری دارد. بدینالزامات ساختار فعلی قدرت، قرابت و هم

مقاله درصدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا تغییر ساختار 
گیری دولت رقابتی داشته ر نظام اقتصاد سیاسی جهانی تاثیری بر شکلقدرت د

باشد که تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد است؟ فرضیه مطرح شده آن می
ها به تمرکززدایی  موجبات سیاسی جهانی از طریق ملزم ساختن دولت

از گیری گیری دولت رقابتی  را فراهم آورده است. در این راستا بهرهشکل
 رسان ما در این امر خواهد بود. نظریات متفکری چون فیلیپ سرنی یاری

ار نظام اقتصاد سیاسی جهانی، مزیت رقابتی، دولت رقابتی، ساخت :هادواژهیکل
 قدرت، خصوصی شدن اقتدار سیاسی
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 . مقدمه 1

ی اقتصاد سرآغازی برای تحوالت ژرف در حوزه 90ی زعم بسیاری، دههبه
سازی گردد. یکی از این تحوالت که ما قصد برجستهسیاسی جهانی محسوب می

باشد. این دگرگونی را در این پژوهش داریم، تغییر ساختار قدرت میآن
سو از یک کهطوریصورت گرفته است. بهسازماندهی قدرت عمدتا در دو جنبه 

شمار آمده و ها بازیگران اصلی بهمحور که در آن دولتبرخالف رویکرد دولت
شوند، در نظام و رهیافت جدید عنوان تنها منبع اقتدار سیاسی شناخته میبه

ی نوبهباشیم که بهآفرینی بازیگرانی غیر دولتی نیز میشاهد پیدایش و نقش
ایج و تصمیمات سیاسی خواهند خویش سهم بسیاری در تاثیرگذاری بر نت

داشت. لذا توزیع و تجزیه قدرتی میان بازیگران دولتی و غیر دولتی  شکل 
محوری جای خویش را به رویکرد غیردولتی شدن یا گیرد که در آن دولتمی

پذیری توسط دهد. از سوی دیگر پدید آمدن مفهوم رقابتخصوصی شدن می
ای که گونهباشد. بهول ساختار قدرت میی دیگری از تحمایکل ای پورتر جنبه

این پدیده تا بدان حد در سیاست جهان برجسته شده است که کشورها بایستی 
 هایی را در این راستا اتخاذ نمایند. سیاست

میان خواهد آمد که آیا هایی اساسی بههای مطروحه پرسشحال بر اساس گزاره 
تغییر نقش دول خواهد داشت ؟ و چنین تحوالتی در ساختار قدرت تاثیری بر 

های نوینی را  در گیری دولتبیانی موجزتر آیا ساختار جدید قدرت، شکلبه
ها و اجزای آنان با ساختار فعلی هایی که ویژگینماید؟ دولتکشورها طلب می

« دولت رقابت»ترتیب آیا دولتی تحت عنوان قدرت مطابقت داشته باشد. بدین
ی نیازهای عصر نی سازماندهی قدرت و برآورده کنندهتواند حاصل دگرگومی

ها ما را به سوالی بنیادین و اصلی کنونی باشد؟ و در نهایت امر، این پرسش
سازد که آیا تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی رهنمون می

گیری دولت رقابتی داشته است؟ سخن مندرج در این مقاله آن تاثیری بر شکل
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که تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از طریق ملزم  است
گیری دولت رقابت را فراهم ها به تمرکززدایی موجبات شکلساختن دولت

آورده است. در این راستا از تئوری متفکری چون فیلیپ سرنی در قالب 
نظری خویش بهره خواهیم برد و در ادامه نیز شواهدی  را ارائه چارچوب

 ی مذکور راتایید سازیم و اعتبار الزم را به آن ببخشیم. دهیم تا فرضیهمی

 . مبنای نظری    2

منظور بررسی موضوع خویش در عالم واقع بایستی از ابزاری چون تردید بهبی
باشد که  ما چارچوب تئوریک بهره گیریم، زیرا این ابزار همانند عینکی می

روی، در فرآیند ز منظر آن بنگریم. از اینتوانیم جهان پیرامون خود را امی
های باشیم که بتواند میان پدیدهنظری میکارگیری چارچوبپژوهش نیازمند به

رو بر آن موردنظر ارتباط موثری را برقرار سازد. بر این اساس در نوشتار پیش
پردازی موضوع خود را مورد واکاوی قرار دهیم که  باشیم تا از منظر نظریهمی

تغییر ساختار قدرت در نظام »توانسته است میان دو متغیر اصلی پژوهش یعنی 
ی معناداری را رابطه« گیری دولت رقابتیشکل»و « المللاقتصاد سیاسی بین

شود که از جمله تئوری پردازانی محسوب می 1برقرار سازد. فیلیپ سرنی
دهد. را تشکیل می ی متون و آثار علمی اومباحث اقتصاد سیاسی جهانی بن مایه

باشد، بر این باور است که نیز می 2ی دولت رقابتاین متفکر که واضع نظریه
طور قابل توجهی دچار تحول شده ساختار و شکل قدرت از اواسط قرن بیستم به

  .(Haugaard& Ryan, 2012, 187) است 

او برای ورود به مبحث تغییر ساختار قدرت از مفهومی چون جهانی شدن مدد 
که از طوریداند. بهگیرد، زیرا دگرگونی قدرت را برآمده از این پدیده میمی
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المللی شدن یا فراملیتی شدن  ای از فرآیندهای بینمنظر او جهانی شدن مجموعه
الواقع باشد. فیحال وقوع میسیاست، اقتصاد و ... است که در جهان فعلی در 

های رسمی و غیر رسمی معنای ایجاد مکانیسمالمللی شدن بهباور سرنی، بینبه
باشد که عمدتا به ها میهمکاری و افزایش وابستگی متقابل میان دولت

المللی، نهادهای رسمی، معاهدات، هنجارهای مشترک و قواعد های بینرژیم
ن بازیگران دولتی اشاره دارد و فراملیتی شدن نیز ی میارسمیت شناخته شدهبه
معنای افزایش حجم ارتباطات میان بازیگران فراملی است که غالبا شامل به

های های خصوصی، گروهها، رژیم، شرکت(NGO)های غیر دولتی سازمان
شود. لذا جهانی شدن طبق تعریف سیاسی و ... میـ  های اجتماعیفشار، سازمان

خواهد شد. در حقیقت این سیاست  1«سیاست چند مرکزی»ظهور به فوق منجر
است  -تعبیر برخی حکمرانی جهانییا به ـ ایچند مرکزی، حکمرانی چند الیه

یابد بلکه ها برای اعمال قدرت کاهش میتنها ظرفیت دولتکه در آن نه
و ها قدرت زمان به بازیگران غیردولتی در بسیاری از موضوعات یا بخشهم

  .(Cerny& Menz& Seoderberg, 2005, 6-10)اختیار داده خواهد شد

ای ناپذیر و فزایندهطور اجتنابترتیب، ساختار قدرت در عصر فعلی بهبدین
های اجتماعی فراملی، های چند ملیتی، بازارهای مالی، جنبشمیان شرکت

وزیع و های غیر دولتی و ... تهای خصوصی، سازمانهای فشار، رژیمگروه
ها و یا طور انحصاری توسط دولتتجزیه شده است. لذا قدرت دیگر به

شود؛ بلکه از طریق ارتباطات اجتماعی و صورت عمودی سازماندهی نمیبه
 ,Cerny)صورت افقی ساختاربندی خواهد شد اقتصادی برون مرزی و به

و یا از مراتبی رو، سازماندهی قدرت از حالت سلسله. از این(64-68 ,2010
که در پی ـ  ها و بازیگران جدید باال به پایین خارج و توسط اتحادها، ائتالف
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به چالش  -باشندمشارکت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی برون مرزی می
جهت، در جهان امروز شاهد متکثر شدن سیاست جهان شود. بدینکشیده می

ای در طور فزایندهبه خواهیم بودکه در آن نقش و قدرت بازیگران غیردولتی
ها نیز از طریق یابد و دولتدهی به نتایج سیاسی افزایش میتاثیرگذاری و شکل

پردازند و این بازیگران جدید به مشارکت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی می
ی قدرت تنیده خواهند شد. با توجه به این توضیحات، ی پیچیدهدر این شبکه

یا « المللاقتدار خصوصی در روابط بین»فاهیمی چون امروزه سیاست جهان با م
شود. این همان امری است که اصطالحا مواجه می 1«خصوصی شدن حکمرانی»
نامیده « نقد پست مدرنیست از موجودیت پارادایم بخش عمومی )مرکزگرایی(»

   (Cerny, 2007, 21-27).شودمی
ها دیگر فیلیپ سرنی، دولتیابیم از منظر باتوجه به مطالب مطروحه فوق در می

شوند؛ بلکه بازیگران بازیگران اصلی و تنها منبع اقتدار سیاسی محسوب نمی
های خصوصی، های غیر دولتی، بازیگران فراملی، رژیمجدیدی همانند سازمان

طور روزافزونی ی جهانی هستند که بههای چند ملیتی و ... در عرصهشرکت
یندهای برون مرزی افزایش یافته است. از آفرینی آنان در فرآقدرت نقش

محور به رویکرد توان گفت ما در حال چرخش از رویکرد دولتروی میاین
باور این متفکر ساختار قدرت صرفا از باشیم، لیکن بهخصوصی شدن اقتدار می

یکی « مزیت رقابتی»یابد؛ بلکه برجسته شدن مفهوم ی مذکور تغییر نمیجنبه
ای که ها است. در حقیقت در چنین جهان سیال و پیچیدهرگونیدیگر از این دگ

ی اقتصادی از بیانی بهتر توسعهشود و یا بهعمدتا با رشد اقتصادی تعریف می
ترین ارکان آن است، ارتقای رقابت، کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی مهم
کادمیک که ارتقای مزیت رقابتی از تجزیه و تحلیل صرف آطوریباشد. بهمی

                                                                                                    
1. Privatization of Governance 
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های اصلی سیاستمداران بدل شده است جهانی خارج و به برنامه و دستورالعمل
(Cerny, 2010, 157-159).  

پرداز اقتصاد سیاسی جهانی پس از شرح تغییرات صورت گرفته در حال نظریه
ساختار قدرت، تاثیر آن بر پیدایش دولت رقابتی را مورد بررسی و واکاوی 

ی توزیعی قدرت و خصوصی شدن سو جنبهای که از یکگونهدهد. بهقرار می
ها تاثیر بگذارد و از تواند بر خصوصی شدن و بازاری شدن دولتاقتدار می

سوی دیگر اهمیت یافتن مزیت رقابتی و ارتقای رقابت در نظام جهانی موجب 
گیری دولتی جدید خواهد شد. این دولت جدید  همان دولتی محسوب شکل

 ,Cerny)نامید« دولت رقابت»را بار آنیپ سرنی برای نخستینشود که فیلمی

2007, 54-56).  
در حقیقت سرنی اذعان دارد دولت رقابتی، دولتی است که بازیگران سیاسی و 

ی دولت به اقداماتی سوق بوروکراتیک تمرکز خویش را از اشکال سنتی مداخله
اقتصادی را در های های ملی و سیاستپذیری شرکتدهند که رقابتمی

 .(Stubbs& Underhill, 2005, 309) بازارهای جهانی تضمین سازد
های اقتصادی خویش را در ها  نبایست همانند گذشته فعالیتچنین دولتهم

خارج از بازار به انجام رسانند؛ بلکه باید افزایش بازاری شدن را پیگیری 
سوی دولت همانند خصوصی هایی از نمایند. در این راستا او بر پیگیری سیاست

های دولتی از زدایی، کنترل غیر مستقیم اقتصاد و تغییر سیاستسازی، مقررات
حداکثر رساندن رفاه عمومی )اشتغال کامل، تامین خدمات اجتماعی، اعطای 

 ورزد. ها، نوآوری و سودآوری تاکید مییارانه( به تشویق تشکیل شرکت
ی و ساختار قدرت از دو جهت دچار بندیابیم صورتبر این اساس در می

هایی شده است که این امر تاثیر مستقیمی بر ظهور دولت رقابت داشته دگرگونی
که با توزیع و تجزیه شدن قدرت و خصوصی شدن اقتدار سیاسی طوریاست. به

گیری دولتی باشیم توانیم شاهد شکلو برآمدن مفهوم مزیت رقابتی بالطبع می
ترین عناصر آن زاری شدن، رقابت پذیری و ... از مهمسازی، باکه خصوصی
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 . آیندشمار میبه

 الملل. تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی بین3

نظری پیش گفته، تغییر در این بخش درصدد هستیم تا مطابق با چارچوب
روی نیازمند عینی سازماندهی قدرت را در عالم واقع نیز بررسی نماییم. از این

باشیم. سازی میساختن مفاهیم انتزاعی خویش و یا ابزاری چون شاخص
نظم توزیع مراتبی به چرخش از نظم سلسله»هایی از قبیل منظور شاخصبدین

ی مفهوم توانند توضیح دهندهمی« از مزیت نسبی تا مزیت رقابتی»و « قدرت
 ذهنی ما باشند. 

 مراتبی به نظم توزیع افقی قدرت. چرخش از نظم سلسله3-1

در 1توان از آرای رابرت کیوهنتر روند مذکور، نخست میمنظور فهم عمیقبه
پردازان مهم این متفکر یکی از نظریه که جاییاین زمینه بهره جست، زیرا از آن

 رسان خوبی در این امر خواهد بود. آید یاریشمار میدر باب وابستگی متقابل به
سازد: ی اصلی استوار میرا  بر دو گزاره« ی ثبات هژمونیکنظریه»او در ابتدا  

شود ( نظم در سیاست جهان عمدتا توسط یک قدرت برتر یا مسلط برقرار می1
دهند، بالطبع ها عناصر و اجزای این نظم را تشکیل میجایی که رژیمز آنو ا

( حفظ نظم 2المللی به هژمون بستگی خواهد داشت؛ های بینگیری رژیمشکل
برگر بیان  2طور که چارلز کیندلالملل نیازمند بقای هژمونی است، همانبین
ت کننده وجود داشته داشت: برای تثبیت یک اقتصاد جهانی، بایستی یک تثبیمی

دارد که عبارت  ی مذکور، بیان میباشد. در ادامه کیوهن ضمن رد  دو گزاره
تواند نوع خاصی از همکاری را ایجاد کند، نخست  بنابر تئوری مطروحه می
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چنین باشد. همگیری همکاری نمیلیکن  هژمونی شرط الزم و کافی برای شکل
المللی، همکاری لزوما نیازمند یک ای بینهطبق عبارت دوم پس از ایجاد رژیم

پذیر رهبر هژمونیک نخواهد بود و در حقیقت همکاری مابعد هژمونی نیز امکان
  .(Keohane, 1984, 31-32)است 

توان مطابق با اثر ی یک تصویر کلی از نظریه ثبات هژمونیک میپس از ارائه
فول را از یکدیگر ی همکاری هژمونیک، دوران گذار و اکیوهن  سه مرحله

آغاز و تا سال  1947ی  نخست آن  از سال مرحله که:طوریمتمایز ساخت. به
زمان با پایان جنگ جهانی انجامد. این دوره که آغاز آن همطول میبه 1967

زعم کیوهن نشانگر تناسب همکاری و هژمونی است. باشد، بهدوم می
توان ، می1ایدوئولوژیک گرامشیگیری از مفهوم هژمونی که با بهرهطوریبه

داری جهانی، نیازمند منظور ساخت یک نظم سرمایهدریافت که هژمونی به
باشد و این امر با زور و اجبار اجماع یا رضایت طرفین )شرکای خویش( می

دنبال تقویت این حس متقابل، روی، آمریکا نیز بهمحقق نخواهد شد. از این
منظور فراهم آوردن منافعی خاص برای شرکای المللی را بههای بینرژیم

که  نفوذ آمریکا در دهه مذکور بر طوریخویش و تسهیل همکاری ایجاد کرد. به
های محوری او سه مجموعه از مزایا متکی بود که شرکای او با پیوستن به رژیم

ی المللی پایدار، ارائهشدند. سیستم پولی بینقادر به دریافت این مزایا می
های ثابت نیز از این جمله زارهای آزاد برای کاالها و دسترسی به نفت با قیمتبا

 شوند. محسوب می
طول انجامید. این مرحله که در به 1980تا  1967دوران انتقال نیز  از سال 

شود، با تغییراتی در حقیقت سرآغاز فروپاشی هژمونی آمریکا محسوب می
که برخی اشکال طورینفت( همراه بود. به المللی )پول، تجارت وهای بینرژیم
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های پولی و تجاری همکاری کاهش یافت، لیکن برخی دیگر همانند رژیم
روی برخالف تئوری ثبات هژمونیک، در صورت چنان ادامه یافتند. از اینهم

دهند و المللی همواره به بقای خویش ادامه میهای بینکاهش هژمونی، رژیم
 ا در زمان فروپاشی کامل هژمونی نیز این بقا ادامه یابد. رود  تامکان آن می

که طبق طوریآید. بهشمار میبندی بهدوران افول آخرین مرحله از این تقسیم
شاهد همکاری مابعد هژمون خواهیم بود. در  1980استدالل کیوهن در سال 

 ترین مثال از این همکاری محسوبالمللی نزدیکحقیقت آژانس انرژی بین
رود تا زمان با نابودی و فرسایش هژمون، امکان آن میشود. بنابراین هممی

هایی محیط المللی افزایش یابد، زیرا چنین رژیمهای بینتقاضا برای رژیم
توانند ای که میگونهآورند. بهوجود میتری برای همکاری بهمطلوب
ها به اجرا درآورند، لتصورت غیر متمرکز میان دوها را تسهیل و بهنامهموافقت

های داد و ستد افزایش دهند و شرایطی را احتمال همکاری را با کاهش هزینه
  (Keohane, 1984, 136-240).برای مذاکرات چند جانبه نیز فراهم سازند

بر عامل فوق شاهد تحوالتی در نظام میالدی عالوه 70جهت، از اواخر دهه بدین
که تنش زدایی، تحوالت انقالبی در ارتباطات، حجم طوریالملل بوده ایم. بهبین

عظیم مبادالت مهم اقتصادی و سیاسی شدن مسائل اقتصادی، فروپاشی سیستم 
برتون وودز و بحران نفت حاکی از تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسی جهان 

باشیم که در آن ی جهانی میروی در حال ورود به جامعهباشند. از اینمی
لبی از همکاری و منازعه وجود ندارد، بلکه بیشتر پولیارشی محسوب ساختار غا

منظور حمایت از منافع اقشار گوناگون  در حال شود که نیروهای مختلف بهمی
زنی در چارچوب متغیری از باشند و اختالفات عمدتا بر اساس چانهرقابت می

هان . لذا، ج(Keohane, 1987, 726) وفصل خواهد شدروابط قدرت حل
مراتبی توضیح داد، زیرا توان بر اساس نظام سلسلهمابعد هژمونی را دیگر نمی

گیرد و سایر دول نیز تابع این نظام که در راس آن دولت هژمون قرار می
وابستگی »را باشند مغایر با عصر جدیدی است که ما آنتصمیمات او می
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از بازیگران دولتی و غیر  ایروی دنیای جدید، مجموعهنامیم. از اینمی« متقابل
ای از همکاری و تعارض های پیچیدهشود که در آن شبکهدولتی را شامل می

باشد. وجود دارد و هیچ قدرت برتر و مسلطی در آن قابل تشخیص نمی
توانند مفاهیم کارآمدی برای توضیح جهت توفق و برتری، دیگر نمیبدین

(. با توجه به این امر، عصر نوین 67: 1386الملل باشند )سلیمی، روابط بین
باشد که از ذکر آنها نباید غافل ماند. هایی می)وابستگی متقابل( دارای ویژگی

شوند، بلکه ها بازیگران اصلی محسوب نمیکه در دنیای فعلی دولتاز جمله آن
المللی بازیگران جدیدی نیز های بینها و رژیمهای چند ملیتی، سازمانشرکت

چنین مسائل نظامی و امنیتی در عصر پردازند. همبه ایفای نقش می هستند که
بازند و در مقابل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاضر نسبتا رنگ می

شوند. از سوی دیگر نیز در شرایط وابستگی متقابل قاعده بازی برجسته می
برنده و تواند دارای چند شود؛ بلکه میصورت حاصل جمع صفر تعریف نمیبه

مراتبی مبدل به ساختار زمان باشد. در نهایت ساختار سلسلهطور همبازنده به
شود که در آن همکاری جایگزین تعارض خواهد شد توزیعی قدرت می

 (. 63-64: 1386)سلیمی، 

ای چون انقالب که اهمیت  بازیگران غیر دولتی نیز در اثر پدیدهویژه آنبه
 که کیوهن در اثر خویش تحت عنوانطوریبه شود.اطالعات دو چندان می

وضوح بیان به 1998در سال  1«قدرت و وابستگی متقابل در عصر اطالعات »
طور قابل توجهی های ارتباطات را بهسو هزینهدارد انقالب اطالعات از یکمی

کاهش و انتقال اطالعات را افزایش داده است، لیکن از سوی دیگر نیز بستر و 
 های غیر دولتیمنظور مشارکت بازیگران غیردولتی همانند سازمانفضایی به

(NGO) سازدو حتی افراد را فراهم می.(Keohane& Nye, 1998, 81-
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83)  
افزونی شاهد رشد کمی بازیگران فراملی زطور روبر این اساس، ما به

های های غیر دولتی، سازمانهای چندملیتی، سازمان)غیردولتی( چون شرکت
ی های سالنامهکه  طبق دادهطوریایم. بهالمللی غیردولتی و ... بودهبین

یهای بینسازمان المللی غیردولتی سازمان بین 30000بیش از  1الملل
INGO)) چنین مطابق با وجود داشته است. هم 1950-2009های طی سال

ی هاهای چند ملیتی نیز در سالی آنکتاد تعداد شرکتهای ساالنهگزارش
 &Weiss& Seyle)افزایش یافته است 82000به  7000از  2008-1972

Coolidge, 2013, 7-8). ها و نهادهای توان گفت دیگر دولتروی میاز این
ی جهانی مورد توجه نخواهند بود، بلکه تنهایی در عرصهمبتنی بر دولت به

ن در ی عطفی برای مشارکت آناگسترش و ازدیاد این بازیگران جدید نقطه
ی گذشته شاهد چرخشی ترتیب طی سه دههشود. بدینامورجهانی محسوب می

تری از محور به اشکال پیچیدهالمللی دولتاز همکاری بین دولتی و نهادهای بین
 1980باشیم. در حقیقت از سال همکاری میان بازیگران دولتی و غیر دولتی می

یگران فراملی در منظور مشارکت بازهای رسمی و غیررسمی بهفرصت
المللی و المللی و همکاری آنان با نهادهای بینگذاری بینفرآیندهای سیاست

المللی های بینها و سازمانای که دولتگونهها افزایش یافته است. بهدولت
ای از بازیگران فراملی در قالب کارشناسان سیاسی، ناظران و طور فزایندهبه

طور مثال کنند. بهبرداری مینندگان خدمات بهرهنفع و ارائه کنمایندگان ذی
منشور سازمان ملل متحد به شورای اجتماعی و اقتصادی  71ی ماده

ECOSOC))  های غیردولتی دهد تا به سازماناین قدرت و اختیار را می
NGO)) باشند، در مورد موضوعاتی که در آن دارای شایستگی و صالحیت می
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سازمان غیر  2870که در حال حاضر حدود طوریمقام مشورتی اعطا نماید. به
دولتی دارای جایگاه مشورتی با شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل 

بانک جهانی مورد دیگری  .(Jonsson& Tallberg, 2010, 6-10)باشند می
ی از تخصص و المللباشد. این نهاد بیناز این همکاری با بازیگران فراملی می

چنین گیرد. همهای غیردولتی در تدوین گزارش کشورها بهره میمهارت سازمان
ی این سازمان طی های بودجهی مدنی در پروژهمشارکت بازیگران جامعه

درصد افزایش یافته است. دسترسی  72به  21از  1990-2006های سال
باشد. گری در این رابطه میالمللی مثال دیهای بینبازیگران غیردولتی به دادگاه

تاسیس شده اند  1990های جدیدی که از سال که تمامی دادگاهطوریبه
ها و افراد فراهم های غیردولتی، شرکتهایی را برای مشارکت سازمانمکانیسم

ی تجارت و دادگاه های داوری نفتا در زمینهاند. دادگاه عدالت اروپا و پنلآورده
هایی از ی حقوق بشر نمونهالمللی در زمینهدگاه کیفری بینحقوق بشر اروپا و دا

توان در شوند. مثال بارزی که در این راستا میها محسوب میاین نوع دادگاه
باشد که برای می 1989نظر گرفت کنوانسیون حقوق کودک مصوب 

سازی یا اجرای ی پیادهبار از سازمان های غیردولتی در زمینهنخستین
 European Environment).ی تخصصی دریافت نمود، مشاورهکنوانسیون

Agency, 2011, 3-8)  
توان دریافت که اشکال جدیدی از در انتهای امر با توجه به توضیحات فوق می

که در عصر فعلی طوریاقتدار سیاسی جهانی و حکمرانی در حال ظهور است. به
باشیم که این امر ظرفیت یای از قدرت و اقتدار مشاهد تجزیه و توزیع گستره

ای از بازیگران مختلف( را برای حکمرانی ارتقا داده است. جمعی )مجموعه
باشد. گیری یک قدرت جمعی در حال حرکت میسمت شکلبنابراین جهان به

روی نظام حکمرانی جدید، نظامی است که در آن قدرت تا حدودی از این
بیانی گردد. بهمورب اعمال میمراتبی(، افقی و صورت عمودی )سلسلهبه

های چند ای میان شرکتتر، سیستم مذکور شامل تعامالت پیچیده و شبکهدقیق
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المللی غیر دولتی های بین، سازمان(NGO)های غیر دولتی ملیتی، سازمان
(INGO)جهت در این راستا باشد. بدینها، نخبگان، افراد و ... می، دولت

همانند یک نوار 1تعبیر جیمز روزناگرفت که به حکمرانی جهانی شکل خواهد
معنای حکمرانی در سطوح  مختلف است. در حقیقت نوار مابیوس به 2مابیوس

 . (Rosenau, 2006, 10-15)عمودی، افقی و مورب خواهد بود 

 . از مزیت نسبی تا مزیت رقابتی 3-2

در سال « ثروت ملل»ی خویش را تحت عنوان که آدام اسمیت رسالهاز زمانی
منتشر کرد، بسیاری از اقتصاددانان خدمات مفیدی در راستای این  1776

شود ی این افراد دیوید ریکاردو محسوب میاند. از جملهنظریه به انجام رسانده
قانون مزیت « یاتاصول اقتصاد سیاسی و مال»با چاپ کتاب  1817که در سال 

های بسیاری که مسیر فکری اسمیت را از جنبهرغم آننسبی را ارائه کرد. او به
که طوریپردازد. بهای از مباحث او نیز میدهد، لیکن به نقد پارهادامه می

برخالف فیلسوف اسکاتلندی بر این باور بود که اگر کشوری دارای عدم مزیت 
تواند کماکان انتظار دریافت سود را از تجارت مطلق در هر دو کاال باشد، می

الملل داشته باشد. طبق نظر او، در این شرایط کشور مذکور بایستی در بین
تولید و صدور کاالیی تخصص یابد که در آن دارای بیشترین مزیت مطلق 
)مزیت نسبی( است و بالعکس کاالیی را وارد نماید که در آن دارای کمترین 

باشد. در نتیجه این کشور و سایر کشورها م مزیت نسبی( میمزیت مطلق )عد
که اگر در طوریالملل بهره گیرند. بهتوانند از تجارت بیننیز کماکان می

نفر نیروی کار  90تجارت میان کشور )الف( و )ب(، کشور )الف( بتواند با 
ب( را تولید کند و از سوی دیگر کشور )  Yنفر نیرو کاالی 80و    Xکاالی 
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نفر نیرو  120را با  Yنفر و کاالی  100را با   Xنیز بتواند همان مقدار کاالی 
کشور )ب( را با  Xتولید کند، برای هر دو سودمند خواهد بود که کاالی 

ی تولید )زمان کشور )الف( مبادله کنند، زیرا  برای کشور الف هزینه  Yکاالی
 Xکمتر از کاالی    Yکاالی نسبت درکاری موردنیاز برای تولید کاال ( به

وری و کارایی نیروی کار کشور الف به نسبت در باشد. بنابراین بهرهمی
نسبت در کاالی و بالطبع ناکارآمدی کشور ب به Xبیشتر از کاالی   Yکاالی

X   کمتر از کاالیY  خواهد بودSung cho& Moon, 2002, 7-10) .) در
دیوید ریکاردو از اختالف کشورها در توان گفت مزیت نسبی مدنظر حقیقت می

درستی اشاره گیرد، لیکن بدین امر بهوری یا کارایی نیروی کار نشات میبهره
وری یا کارایی نیروی کار میان کشورها متفاوت چه دلیل بهرهننمود که چرا و به

 است؟
روی در اوایل قرن بیستم شاهد بازنگری تئوری مزیت نسبی توسط دو از این

ای جدیدی تحت که این دو متفکر نظریهطوریباشیم. بهاددان سوئدی میاقتص
دارد مزیت را مطرح ساختند. این مدل بیان می 1«اوهلین ـ مدل هکشر»عنوان 

نسبی تحت تاثیر عوامل نسبی تولید قرار دارد و در حقیقت از اختالف کشورها 
ز اختالف آنان در شود؛ بلکه اوری یا کارایی نیروی کار ناشی نمیدر بهره

. (Sung cho& Moon, 2002, 13-14)گیرد عوامل طبیعی تولید نشات می
باشد که کشورها طبق  شدت و ضعف عوامل تولید این امر بدین معنی می

شوند و این امر بالطبع موجب )سرمایه و نیروی کار( از یکدیگر متمایز می
اوهلین  -توان گفت هکشرمزیت نسبی متفاوت در آنان خواهد شد. بنابراین می

وری و کارایی  نیروی برخالف ریکاردو، مزیت نسبی یک کشور را نه در بهره
دانند. در کار، بلکه در وفور نسبی عوامل تولید )نیروی کار و سرمایه( می

                                                                                                    
1. Heckscher- Ohlin (HO) 
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نماید توان گفت که یک کشور کاالهایی را صادر میحقیقت طبق این مدل می
میزان بسیاری ید فراوان )نیروی کار و سرمایه( بهکه در تولید آنان از عوامل تول

باشد. تری نیز میی پایینتر دارای هزینهگیرد، زیرا عامل فراوانبهره می
مقدار کل نیروی ای که اگر در کشور )الف(، نسبت  مقدار کل سرمایه بهگونهبه

تر از همین نسبت در کشور )ب( باشد، کشور الف دارای کار بیشتر و بزرگ
باشد. وفور نسبی سرمایه و کشور ب دارای وفور نسبی نیروی کار نیز می

کشور )الف(  Xجهت، اگر نسبت سرمایه به نیروی کار در تولید کاالی بدین
کشور )ب( باشد، بنابراین   Y تر از همین نسبت در تولید کاالیبیشتر و بزرگ

کشور) ب( کاربر خواهد بود.   Yبر و کاالی کشور )الف( سرمایه Xکاالی 
بر خویش بنابراین اگر هردو کشور الف و ب در تولید کاالهای کاربر و سرمایه

الملل نهایت بهره را توانند از  تجارت بینرا صادر نمایند، میتخصص یابند و آن
 (. 230-300: 1391ه، ببرند )سالواتور

بندی دست یافت که تئوری توان به این جمعالذکر میبر اساس مطالب فوق
مزیت نسبی، تمایز و رقابت کشورها را منحصر در عوامل طبیعی تولید  همانند 

که  یک کشور کاالهایی را طوریداند. بهنیروی کار، سرمایه، زمین و ... می
دارای وفور عوامل تولید )سرمایه، نیروی کار و نماید که در تولید آن صادر می

ی کمتری برای آنان در برخواهد تر هزینه...( باشد و بالعکس، زیرا عامل فراوان
شوند از قبیل هایی در این راستا مطرح میداشت. با وجود این امر، پرسش

رغم کمبود منابع طبیعی و نیروی کار ارزان و که: چرا برخی کشورها بهآن
باشند، از موقعیت بهتر و اوان نسبت به مناطقی که دارای منابع غنی میفر

تر چرا کشورهایی که دارای بیانی صریحکامیابی بیشتری برخوردارهستند؟ یا به
عنوان رهبران جهانی ظاهر باشند بهبازار داخلی کوچک برای یک محصول می

تصادی در جهان حاضر، ی اقشوند؟ در نهایت آیا  برای پیشبرد رشد و توسعهمی
  باشند؟کشورها نیازمند طرح مزیت دیگری برای خویش می

بار توسط مایکل ای. برای نخستین« مزیت رقابتی»یا « پذیریرقابت»اصطالح 
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پورتر، استاد مدرسه بازرگانی دانشگاه  هاروارد وضع شده است. این متفکر که 
پذیری تحت نظارت ی رقابتهای مجمع جهانی اقتصاد در حوزههر ساله گزارش

مزیت »ترین کتاب خویش را در این زمینه تحت عنوان گیرد، مهماو صورت می
، ماحصل 1990گیری این اثر در سالمنتشر ساخت. شکل« هارقابتی ملت

بیان که بهطوریها بود. بهنظرات و آرای پیشین او در باب مزیت رقابتی شرکت
ها بوده ی رقابت در سطح شرکتمدتا دربارهی اولیه کار او عپورتر، هسته

منظور بررسی است، لیکن چندی بعد از طرف رونالد ریگان در کمیسیونی به
شود و این موضوع بستری را  پذیری ایاالت متحده آمریکا منصوب میرقابت

جهت، سازد. بدینپذیری کشورها فراهم میبرای ورود او  به مبحث رقابت
بیانی پذیری ملل، پورتر رویکردی از پایین به باال یا بهتمنظور درک رقاببه

پذیری یک کشور با باور او رقابتکند، زیرا بهدیگر اقتصاد خرد را اتخاذ می
وری شود و اقتصاد خرد نیز بر میزان بهرهتعریف می« وری اقتصادبهره»میزان 

اقتصاد توسط  وریبیانی دیگر میزان بهرهتاثیر خواهد گذاشت. در حقیقت به
وری را مقدار که اگر بهرهطوریشود. بههای درون آن اقتصاد تعیین میشرکت

ی هر واحد نیروی کار یا سرمایه بدانیم، برای رشد وسیلهخروجی تولید شده به
طور های یک کشور بهباشیم تا شرکتوری پایدار نیز نیازمند آن میبهره

جود خویش از طریق افزایش کیفیت روزافزونی بهره وری را در صنایع مو
های جدید و فرآیندهای جدید تولید محصول، بهبود تکنولوژی محصول، روش

  .(Snowdon& Stonhouse, 2007, 164-167) ارتقا دهند

پذیر خواهد بود که توانایی رقابت روی، یک کشور زمانی رقابتاز این
ندهای جدید تولید و ... های جدید، فرآیآمیز را در صنایع جدید، روشموفقیت

وری پایدار مدنظر این متفکر نیز دست یابد. کسب نماید و از این طریق به بهره
اند در ساز مزیت نسبی بودهدارد فرضیاتی که زمینهبر این اساس پورتر بیان می

ی آمدند، زیرا در آن برههنظر میقرون هجدهم و نوزدهم قانع کننده و منطقی به
اند، تولید غالبا متکی بر نیروی کار وکمتر تکه بودهاز صنایع تکه زمانی بسیاری
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ای نیازمند بود و  تجارت نیز بیشترین تمایز و تفاوت به مهارت یا تخصص ویژه
عنوان مثال، دانست. بهی آنان میکشورها را در منابع طبیعی، شرایط و سرمایه

ی المللی در زمینهبینی ی فراوان چوب، تولید کنندهجهت عرضهآمریکا به
شد. در حقیقت بسیاری از کاالهایی که در آن دوره مورد کشتی محسوب می

گرفتند عمدتا شامل ادویه، تنباکو، مواد معدنی و سیلک بودند تجارت قرار می
که تنها در دسترس یک یا تعداد کمی از مناطق قرار داشتند، لیکن این در حالی 

تئوری مزیت نسبی در حال « جهانی شدن»چون ی ااست که  با وقوع پدیده
منسوخ شدن است و دیگر رقابت واقعی یک کشور صرفا متکی بر عوامل تولید 

باشد؛ بلکه پیشرفت و از قبیل: سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار و ... نمی
شوند، باره محسوب میترین عناصر در ایننوآوری در روش و تکنولوژی مهم

توان بسیاری از لحاق اغلب کشورها به دایره اقتصاد جهانی، میزیرا در اثر ا
عوامل تولید مدنظر تئوری پردازان مزیت نسبی را به کشور خویش وارد نمود. 

پذیر است و با پذیری امری پویا و تکاملکه رقابتبنابراین با توجه به آن
ر و نوآوری تغییرات تکنولوژی همبستگی مثبتی دارد، تئوری جدید بایستی تغیی

 ,Porter)عنوان یک عنصر مهم در نظر گیرد را در روش و تکنولوژی به

1998, 9-10) . 
ی که از منظر پورتر در یک رقابت واقعی، وفور عوامل تولید و هزینهکما این

شود. در ی غیر موثر و ناکارآمد از آنان میپایین این فاکتورها  منجر به استفاده
امل طبیعی تولید همانند کمبود نیروی کار، کمبود مواد مقابل عدم مزیت در عو

طور تواند با ایجاد فشار موجب نوآوری گردد. بهوهوای نامناسب میخام و آب
رغم برخورداری از نیروی کار مثال کشورهایی چون آلمان، سوئیس و سوئد به

ند. اارزان و فراوان موفقیت و دستاوردهای قابل توجهی را از آن خود ساخته
مندی محدود از چنین کشورهایی از قبیل ایتالیا، کره و ژاپن با وجود بهرههم

ای از مواد خام از وضعیت بهتر و کامیابی منابع طبیعی و واردات گسترده
های هلندی بارزترین مثال بر این صنعت گلباشند. عالوهبیشتری برخوردار می
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وهوایی سرد رغم شرایط آببه که هلندطوریشود. بهدر این زمینه محسوب می
نماید. در و نامساعد خویش، ساالنه نزدیک یک بیلیون دالر گل صادر می

های وهوایی منجر به نوآوری یعنی ایجاد تکنیکحقیقت این عدم مزیت آب
ها، حفظ انرژی و سایر ای، نژادهای جدید گلهای شیشهپرورش گل در گلخانه

قابتی پایدار در صنعت گردید. لذا موارد هایی شد که موجب مزیت رتکنیک
کارگیری گذارد که احتمال بهمذکور بر درستی این مطلب صحه می

شوند، بسیار بیشتر از کار گرفته میها بههایی که برای جبران ضعفنوآوری
روند. کار میبرداری از نقاط قوت بهمنظور بهرههایی است که بهنوآوری

باشند که ت در عوامل طبیعی تولید، فاکتور مهمی میعبارتی دیگر عدم مزیبه
-123: 1391سازند )پورتر، های جدید میحلی راهکشورها را وادار به ارائه

110 .) 
توان به این مهم دست یافت که در نظام با نیم نگاهی به تئوری مایکل پورتر می

ا حد قابل ی اقتصادی تیابی به رفاه و توسعهی رقابت و دستکنونی، شیوه
پذیری کشورها تنها با میزان که رقابتطوریتوجهی متحول شده است. به

وری پایدار جز با نوآوری در شود و این بهرهوری اقتصاد آنان توصیف میبهره
 روش و تکنولوژی محقق نخواهد شد. 

جا اهمیت یافته است که مجمع جهانی اقتصاد نیز ساالنه این پدیده تا بدان 
پذیری کشورها را ایی را در این باب منتشر و میزان و سطح رقابتهگزارش

دهد که چنین تعریفی اجمالی از مفهوم مزیت رقابتی ارائه میسازد. هممشخص می
ای از پذیری مجموعهباشد: رقابتتا حد بسیاری برگرفته از گفتارهای پورتر می

کند. ها را تعیین میوری کشورها و عواملی است که سطح بهرهنهادها، سیاست
ی خود، سطح موفقیت و کامیابی کشورها را نشان نوبهوری نیز بهسطح بهره

کند و نرخ دهد. سطح موفقیت نیز نرخ بازگشت سرمایه را مشخص میمی
عبارتی باشد. بهبازگشت سرمایه محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی کشورها می

ماال رشد آن نسبت به سایرین پذیر، کشوری است که احتدیگر، کشور رقابت
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تر شاخص منظور بررسی دقیقبر این، این نهاد بهسرعت بیشتری دارد. عالوه
ها، بندی کرده است:  نهادها، زیرساخترکن تقسیم 12را به پذیری آنرقابت

محیط اقتصاد کالن، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و تحصیالت 
ی بازار مالی، آمادگی تکنولوژیکی، اندازه بازار، توسعهتکمیلی، کارایی بازار کاال، 

   (Schwab, 2013, 4-5).وکارنوآوری، تکامل کسب

 گیری دولت رقابتی شکل ـ4

رو سعی بر آن است تا ضمن بررسی تاثیر تغییر ساختار قدرت بر در بخش پیش
خته های این دولت  نیز پرداها و ویژگیشرح شاخصپیدایش دولت رقابتی، به

منظور جستجوی مفهوم ذهنی همانند دولت رقابت در عالم شود. در حقیقت به
هایی از واقع بایستی از مفاهیم عینی و ملموسی چون پیگیری و اجرای سیاست

پذیری در سطح رقابت»، «سازیخصوصی»، «آزادسازی اقتصاد و بازار»قبیل 
روی درصدد هستیم تا اینبهره گیریم. از « مقررات زدایی»و « المللیملی و بین

ی موردنظر یعنی دگرگونی ساختار همگام با واکاوی ارتباط میان دو پدیده
های مذکور این دولت گیری دولت رقابتی، مروری بر شاخصقدرت و شکل

 داشته باشیم. 
طور که پیشتر اشاره گردید، از اواسط قرن بیستم شاهد روندی فراگیر همان

ایم. بوده« خصوصی شدن اقتدار سیاسی»یا « غیردولتی شدن»سمت به
دهد و دیگر تنها که دولت، قدرت شبه انحصاری خویش را از دست میطوریبه

شود؛ بلکه بازیگران فراملی جدیدی  نیز همانند منبع اقتدار سیاسی محسوب نمی
المللی غیر های بینهای غیر دولتی، سازمانهای چند ملیتی، سازمانشرکت

ی طور روزافزونی دامنهاند که بهی جهانی ظهور کرده. در صحنهدولتی و ..
گیری و اقتدار سازمانی آنان رو به افزایش است. لذا خصوصی شدن تصمیم

گردد، لیکن به عنوان تهدیدی برای موجودیت دولت  تلقی نمیساختار قدرت به
تی ای که نقش آن از دولگونهیکی از وظایف اصلی او بدل شده است. به
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باشد انحصارگرا به دولتی ناظر یا دولت رقابت در حال تغییر می
(Genschel& Zangl, 2008, 15-20).  

های تغییر ساختار قدرت بر خصوصی شدن اقتدار سیاسی که یکی از جنبهعالوه
توان از گیری دولت رقابت تاثیرگذار است، میباشد و بالطبع بر شکلمی

های عنوان یکی دیگر از نشانهمزیت رقابتی بهیابی مفهوم برآمدن و اهمیت
دگرگونی ساختار قدرت سخن گفت که بدون شک موجب پیدایش دولت 

پذیری در عصر پذیر خواهد شد. در واقع با برجسته شدن مبحث رقابترقابت
را از تحلیل صرف در مجامع آکادمیک جهانی شدن، سعی بر این است تا آن

گذاران بدل سازند. بر این اساس از تژیک سیاستجهانی خارج و به هدف استرا
تعبیری، جایی که این پدیده عمدتا دارای ماهیتی طوالنی مدت است و بهآن

ها نیز بایستی در پی شود، دولتبیشتر یک ماراتن تا دو سرعت محسوب می
ی آنان های بلندمدتی باشند که موجبات دستیابی به هدف عمدهبرقراری سیاست

روی در این راستا نیازمند وجود دولتی پذیری را فراهم آورد. از اینبتیعنی رقا
  .(Ketels, 2006, 131-134)باشیم چون دولت رقابتی می

های شرح اجمالی عناصر و شاخصتوان بهحال بر اساس موارد مطروحه فوق می
دولت رقابت پرداخت. در ابتدای امر بایستی از نظریات متفکرانی چون رونن 

مند شویم که در ارتباط با این دولت فعال بهره 2و جانسون ابوت 1النپا
که در اثر خویش طوریاند. بهای را تاکنون به انجام رساندهمطالعات گسترده

دولت رقابتی را  3«های دولت در اقتصاد سیاسی جهانیاستراتژی»تحت عنوان 
 دانند: عنصر ذیل می 4دارای 

ی رشد اقتصادی و بهبود بخشیدن به استانداردهای ها نخست  دغدغهدولت .1

                                                                                                    
1. Ronen Palan 
2. Janson Abbott 
3. State Strategies in the Global Political Economy 
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 زندگی در کشورشان را دارند. 
دست آوردن ها از کنترل سرزمین به تقال برای بهبازی رقابتی میان دولت .2

 سهم بازار جهانی تغییر یافته است. 

فتنی المللی  دیگر منطقی و پذیرتمایز و تفکیک میان سیاست داخلی و بین .3
 باشد. نمی

ها در یک بازار اقتصادی یکپارچه اتخاذ های رقابتی که دولتسیاست .4
محور تغییر جهت طور عمده از اقدامات تقاضامحور به عرضهنمایند، بهمی

ی دولت کینزی در ملی ساختن که برخالف مداخلهطوریداده است. به
رسمی، اعطای بازارهای مالی، صنایع کلیدی، ایجاد موانع تجاری غیر 

های یارانه به صنایع کلیدی و کنترل مستقیم اقتصاد، شاهد اتخاذ استراتژی
ای گونهباشیم. بهها در عصر جدید اقتصاد جهانی میرقابتی از سوی دولت
ها سعی بر آن دارند تا شرایط مناسبی را برای ایجاد که از این پس دولت

چنین از تی فراهم آورند. همهای ملی و چند ملیرشد بهتر و فعالیت شرکت
گذاری در کشور را گذاران خارجی به سرمایهجایی که ترغیب سرمایهآن

ها روی دولتی رشد اقتصادی دانست، از اینبایستی منشا و سرچشمه
بایستی از  ابزارهای بسیاری برای تشویق جریان سرمایه به داخل کشور 

، بهبود و تقویت مواهب های صنعتی مدرنبهره گیرند. لذا هدف سیاست
منظور باشد. بدینگذاری به داخل میمنظور جلب سرمایهطبیعی کشور به

هایی چون ثبات سیاسی، ثبات مالی، ها بایستی محیطی با ویژگیدولت
کرده و سیستم مالیاتی مساعد های پیشرفته، نیروی کار تحصیلزیرساخت

های سرمایه را به جریانو مطلوب فراهم آورند تا از این طریق بتوانند 
 . (May, 1998, 157-160)کشور خویش سرازیر نمایند 

سمت اتخاذ یابیم دولت مدنظر ما بهلذا مطابق با عناصر پیش گفته در می
زدایی، سازی، مقرراترویکردی بازارمحور، آزادسازی اقتصاد، خصوصی

یی اقتصادی ترتیب نوعی تمرکززداپذیر بودن در حال حرکت است. بدینرقابت
سو شرایط و بستری را فراهم آورند تا گیرد که از یکها شکل میدر دولت

گیری بخش خصوصی را گسترش دهند و از سوی دیگر در پی ی تصمیمدامنه
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اصالحات بازار، مشارکت در بازار جهانی و ارتقای رقابت پذیری باشند. 
عنوان برنامه تصاد را بهچنین الحاق به دایره اقتصاد جهانی و آزاد سازی اقهم

ها، خدمات و که با ایجاد زیرساختطوریهای دیگر خویش تعقیب نمایند. به
گذاری مستقیم خارجی به های سرمایهوکار قوی، ورود جریانمحیط کسب

های چند ملیتی را ی همکاری با شرکتکشور خویش را تسهیل سازند و زمینه
که ویژه آنبه .(Cheema& Rondinelli, 2007, 5-10)وجود آوردند به

اند که وابستگی آنان به منابع های اخیر به این مهم دست یافتهها طی دههدولت
روی های چند ملیتی در حال افزایش است و از اینکمیاب تحت کنترل شرکت

ها را گونه شرکتباشند تا اینی بیشترین پتانسیل از خویش میدر پی ارائه
باید صرفا میان ها در عصر کنونی نمی. در حقیقت دولتجذب کشورشان سازند

های چند خودشان به تعامل و مذاکره بپردازند، بلکه نیازمند مذاکره با شرکت
ی خود نیز به نوبههای مذکور بهبراین شرکتباشند. عالوهملیتی نیز می

سر ها بر منظور رقابت بهتر با دیگر شرکتاندکه بهسیاستمدارانی بدل شده
دست آوردن سهمی از بازار جهانی، اتحادهایی را میان خویش تشکیل به

جهت شاهد دهند و به مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه خواهند پرداخت. بدینمی
شرکت و  ـدولت، شرکت  ـگانه و مستقیمی میان دولت گیری روابط سهشکل

سه ضلعی یا  دیپلماسی 1تعبیر سوزان استرنجباشیم که بهشرکت میـ دولت 
 . (Strange& Henley& Stopeford, 2000, 19)شود نامیده می 2مثلثی

ها ذکر این نکته پرداخت که دولت رقابت با تمامی ویژگیتوان بهدر نهایت می
یابی به رفاه بیشتر را و عناصر خویش، هدفی اساسی و بنیادین یعنی دست

یکدیگر در حال رقابت بودند تا از ها زمانی با نماید. در واقع دولتتعقیب می
دست آوردن رفاه بهره گیرند، لیکن امروزه در عنوان ابزاری برای بهقدرت به
 باشند تا از ابزاری چون رفاه برای نیل به قدرت استفاده نمایندتالش می

(Strange& Henley& Stopeford, 2000, 5).  
                                                                                                    
1. Susan Strange 
2. Triangular Diplomacy 
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باشند که بنابر میپذیری جداول ذیل نمایانگر اسامی کشورهای رقابت
های باالیی را در این زمینه از آن ی مجمع جهانی اقتصاد رتبههای ساالنهگزارش

اند. این امر بدان معنی است دولت حاکم در این کشورها، دولتی خویش ساخته
ی کشور توسعه یافته و در حال توسعه 10شود. لذارقابتی محسوب می

های های آنان بر اساس شاخصضعیت دولتاند تا وپذیر انتخاب گردیدهرقابت
کشور در  10ی این جهت رتبهدولت رقابتی مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین

که از ـ سازی المللی و خصوصیپذیری بینی آزادسازی اقتصادی، رقابتزمینه
 در جداول ذیل نمایان است:  ـ شوندعناصر دولت رقابت محسوب می

 
 پذیری رقابتکشور های توسعه یافتهها در بررسی وضعیت دولت

 المللی پذیری بینرقابت کشور
 )رتبه به عدد(

آزادسازی 
 اقتصادی

 )رتبه به درصد(

سازی قوانین پیاده
ی منظور توسعهبه

بخش خصوصی 
 )رتبه به درصد(

 63/96 06/75 1 سوئیس
 56/98 80/85 3 فنالند
 23/94 73/65 4 آلمان
 91/90 19/59 5 آمریکا
 15/96 09/85 6 سوئد

(World Economic Forum, 2014& KOF Swiss Economic Institute, 
2014& World Bank, 2014) 
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 ها در کشورهای در حال توسعه ی رقابت پذیربررسی وضعیت دولت

 کشور
پذیری رقابت
 المللی  بین

 )رتبه به عدد(

 آزادسازی اقتصادی
 )رتبه به درصد(

قوانین سازی پیاده
ی منظور توسعهبه

بخش خصوصی 
 )رتبه به درصد(

 100 69/96 2 سنگاپور
 96/75 81/80 24 مالزی

 65/83 89/59 25 کره ی جنوبی
 0/49 03/58 38 اندونزی

 94/63 11/65 53 آفریقای جنوبی

(World Economic Forum, 2014& KOF Swiss Economic Institute, 
2014& World Bank, 2014) 

کشور  10یابیم دولتی رقابتی در این ترتیب مطابق با جداول فوق در میبدین
پذیری ی رقابتباشد، زیرا امتیازهای باالی این کشورها در زمینهحاکم می

های مهم عنوان شاخصسازی بهالمللی، آزادسازی اقتصادی و خصوصیبین
 دهد. دولت رقابت گواه این امر را می

 گیری . نتیجه5

ی اخیر یابیم، ساختار قدرت طی سه دههبا توجه به این نوشتار کوتاه در می
ها بازیگران اصلی ای که دیگر دولتگونهدچار تحوالت شگرفی شده است. به

صورت آیند و قدرت سیاسی صرفا توسط آنان یا بهشمار نمینظام جهانی به
منصه ظهور ی نیز بهگردد؛ بلکه بازیگران غیر دولتمراتبی تعیین نمیسلسله
طور روزافزونی قادر به نفوذ و تاثیرگذاری بر نتایج و تصمیمات اند که بهرسیده

ای طور گستردهباشند. لذا قدرت میان بازیگران دولتی و غیر دولتی بهسیاسی می
 سمت غیردولتی شدن یا خصوصیتعبیر فیلیپ سرنی بهتوزیع شده است و به

د. البته ذکر این نکته مغفول نماند که این امر باششدن در حال حرکت می
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باشد؛ بلکه دیگر تنها ها یا استقالل سیاسی آنان نمیمعنای از میان رفتن دولتبه
گردند. پدید آمدن مفهوم مزیت رقابتی یا منبع اقتدار سیاسی محسوب نمی

رت که قدطوریباشد. بهی دیگری از تغییر ساختار قدرت میپذیری جنبهرقابت
کشورها صرفا بر اساس عوامل طبیعی تولید همانند سرمایه، نیروی کار و ... 
تعریف نخواهد شد و عوامل اکتسابی دیگری همانند نوآوری در روش و 

توان گفت این دگرگونی ساختار قدرت دهند. حال میرا شکل میتکنولوژی آن
گیری ، شکلپذیریاز نظر خصوصی شدن اقتدار سیاسی و برآمدن مبحث رقابت

پذیری از سازی، بازاری شدن و رقابتنماید که خصوصیدولتی را ایجاب می
طور که ساختار تر همانعبارتی صریحوظایف و ارکان اصلی آن باشند. به

گری ها نیز از حجم تصدیرود، دولتسمت غیر دولتی شدن پیش میسیاسی به
مات سیاسی و کاهند و نقش اصلی و محوری خویش در تصمیخویش می

منظور ها بایستی بهروی تمامی دولتدهند. از ایناقتصادی را از دست می
ی حیات در ساختار قدرت نوین جهانی و ارتقای رشد و رفاه اقتصادی ادامه

 خویش، در پی تغییر نقش و عملکرد خود باشند و به دولتی رقابتی بدل شوند. 
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