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  چكيده
گـذاري و   با توجه به مباحث جهاني شدن اقتصاد از قبيل آزادسازي اقتصادي، تجـارت خـارجي، سـرمايه   

هاي ملي در حال كاهش و مرزهاي جغرافيايي كشورها در حـال   توليد و نقل و انتقاالت مالي؛ نقش دولت
د اسـتفاده از مزايـاي اقتصـاد جهـاني و     كشورهاي مختلف و مناطق گوناگون درصـد . رنگ شدن است كم

هاي آن به منظور افزايش قدرت اقتصادي با ارتقاي جايگـاه ژئواكونوميـك خـود در     گيري از فرصت بهره
هاي كشورهاي نفتي  چالشد ما در اين مقاله سعي دار. باشند ميدنياي پر رقابت عصر جهاني شدن اقتصاد 
ايـن   تـأثير ايند جهاني شدن اقتصاد مورد بررسي قرار دهـيم و  منطقه خليج فارس را در تعامل مثبت با فر

در اين . رغم داشتن موقعيت مهم ژئوپليتيكي بر جايگاه ژئواكونوميك اين منطقه بررسي كنيم ضعف را علي
كشورها، دولت بيشترين نقش را در اقتصاد دارد و به دليل كسب درآمد مستقيم از محل فروش نفت بسيار 

پذيري كه عنصر الزم  سازي به صورت واقعي اتفاق نيفتاده و رقابت خصوصي. شده استحجيم و پرهزينه 
برخي از ايـن كشـورها در آزادسـازي اقتصـادي و     . است فو مهم عملكرد بازار است، ضعيف و غيرشفا

گذاري خارجي و در نتيجه تعامل مثبت با  ها، جذب سرمايه كه اين كاستي. اند ها كوتاهي كرده كاهش تعرفه
 حاضـر  مقالـه . شدن اقتصاد را براي اين كشورها با موانع و مشكالتي روبـرو سـاخته اسـت    فرايند جهاني

رغـم موقعيـت مهـم     ها بر جايگاه ژئواكونوميك كشورهاي منطقه علـي  اين چالش تأثيردرصدد نشان دادن 
سازي، جذب  صوصياقتصادي، خ  آزادسازي( هاي آن شدن و شاخص ابتدا جهاني. باشند ژئوپليتيكي آنها مي

هاي ساختار  بيان شده است سپس به اقتصاد سياسي نفت و ويژگي) گذاري خارجي و رقابت پذيري سرمايه
هـاي   اقتصادي و سياسي كشورهاي نفتـي خلـيج فـارس اشـاره شـده اسـت و در قسـمت بعـد شـاخص         
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ـ     شدن در اين كشورها با بهره جهاني ا در نظـر گـرفتن   گيري از آمار و ارقام توضـيح داده شـده و سـپس ب
ها در راستاي تعامل با جهاني شدن اقتصاد، جايگاه ژئواكونوميك منطقه بررسـي شـده    عملكرد اين دولت

  . است
  

اقتصـاد سياسـي    ،خلـيج فـارس   ژئوپليتيـك  ،كشورهاي نفتي خليج فارس ،جهاني شدن اقتصاد :هاي كليدي واژه
  .ونومي خليج فارسژئواك ،هاي جهاني شدن اقتصاد شاخص، توسعه و جهاني شدن

  و طرح مسأله مقدمه

باشـد كـه زنـدگي انسـانها را در سـطح فـردي و ملـي و         شدن فرايندي در حال گذرا مـي  جهاني
جغرافيا در عصر جهاني شدن معناي گذشته خود را از . خود قرار داده است تأثيرالمللي تحت  بين

المللي شدن توليد؛ مرزهـاي   و بين ت سرمايهدست داده و با گسترش مبادالت تجاري، مالي، سيالِيّ
گرايي كنيزي در اقتصـاد و روي   با پايان دوران دولت. باشند ملي كشورها در حال رنگ باختن مي

كار ريگان و تـاچر بـه اقتصـاد      هاي محافظه و انگلستان در دوران دولت آمريكاآوردن اقتصادهاي 
كردهاي ليبرالي سرلوحه كـار بسـياري از   بازار و دوري گزيدن آنها از دخالت دولت در بازار، روي

در عرصة تعامالت و روابـط   اي هكشورها قرار گرفت و بيش از پيش اقتصاد اهميت و جايگاه ويژ
گرايـي اقتصـادي و اتخـاذ     امـروزه توسـعه و پيشـرفت كشـورها در بـرون     . هـا يافـت   بين دولت

هـاي   اسـتفاده از فرصـت   هايي در راستاي اقتصاد جهاني به منظور پيشـرفت و توسـعه و   سياست
  .باشد جهاني شدن مي

دار و قدرتمنـد در صـحنه    در قرن حاضر، شاخص قدرت رهبـرى بـراى كشـورهاى سـرمايه    
 نزاع مسـتقيم و رو  زيرا در حال ورود به عصرى هستيم كه. المللى، ديگر قدرت نظامى نيست بين
ديپلماتها امروزه، . نخواهد كرد و، كه نيازمند پشتيبانى نيروهاى نظامى است، فرصت بروز پيدار در

تواند از عهـده آن   اى كه هر ديپلماتى نمى وظيفه. هستند مدعى دفاع از منافع اقتصادى و ديپلماسى
ـ   . ارتباط مستقيمى با درك مفـاهيم اقتصـاد ملـى دارد    امروزه قدرت ملى. برآيد ه در دنيـايى كـه ب

سياست ملى موضوعى براى اهـداف   رود، اهداف و منافع جهانى پيش مى سرعت به سمت اقتصاد
ها و ارتباط مفاهيم جديد با يكديگر نشان دهنده شروع  اين تغيير جهت. شود مى و منافع اقتصادى

صورت فردي و چه در قالب منـاطق   هكشورها با دريافتن اين موضوع، چه ب .ويژه است يك عصر
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هاي اقتصـاد جهـاني در راسـتاي    باشند و با روي آوردن به نرم گيري از اين تحول مي درصدد بهره
باال بردن سود خود از اين فرايند به منظور ارتقاي جايگاه و موقعيت ژئواكونوميك خود در جهان 

  .هستند
دنبال بررسي اين موضوع است كـه چگونـه فاكتورهـاي جغرافيـايي، از      هاصوالً ژئوپليتيك ب

ه بـر روابـط بـين كشـورها و     جمله سرزمين، جمعيت، موقعيت استراتژيك منابع طبيعي و غيـر 
گروهـي از  ). 69 :1384قاسـمي،  ( است مؤثرتالش آنان براي كسب قدرت و استيال بر ديگران 
دوجانبـه و متقابـل جغرافيـا و سياسـت      تـأثير دانشمندان موضوع ژئوپليتيك را مطالعه رابطه و 

ي ژئوپليتيـك  در حـوزه مفهـوم   اي هبا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تغييـرات عمـد  . دانند مي
هــاي نظــامي و ژئواســتراتژيك، رويكــردي  اي كــه ژئوپليتيــك از رهيافــت گونــه بــه. روي داد

اك استدالل كـرد كـه زوال جنـگ    وادوارد لوت). 28: 1385عزتي و ويسي، ( ژئواكونوميك يافت
سرد در واقع نشان دهنده تغيير مسير و حركت از ژئوپليتيك بـه سـوي ژئواكونـومي در دنيـاي     

و ايـن موضـوع يعنـي اهميـت يـافتن مرزهـاي       ) 43 :1386قاليباف و پوينـده،  ( استسياست 
اقتصادي بجاي مرزهاي سياسي در واقع ژئواكونومي از تركيب سـه عنصـر جغرافيـا، قـدرت و     

رسد سياست كه عامل مهمي در ژئوپليتيـك بـوده جـاي     اقتصاد شكل گرفته است و به نظر مي
   ).29 :1385و ويسي، عزتي (خود را به اقتصاد داده است

همـواره   فضاى بالقوه و در حال سـيال . كند ژئواكونومى رابطه بين قدرت و فضا را بررسى مى
ويژگيهـاى   حدود و مرزهايش در حال تغيير و تحول است، از اين رو آزاد از مرزهاى سـرزمين و 

رورى اسـت كـه   در نتيجه تفكر ژئواكونومى شامل ابزار آالت الزم و ضـ  .است ژئوپليتيكفيزيكى 
 در نهايت همه استراتژيهاى ژئواكونومى شامل. طريق آنها به كليه اهدافش برسد تواند از دولت مى

 بيشترين حوزه قلمرو توسعه كشورهاسـت و ممكـن اسـت ايـن اهـداف اسـتراتژيها بـه وسـيله        

در مجموع ژئواكونـومى محصـول    .كشورهاى صنعتى، خارج از سبك سنتى تعيين و پيگيرى شود
هـدف اصـلى    .اسـتراتژيهاى جهـانى اسـت    ترك دولتها و شركتهاى بزرگ تجارى و همسو بـا مش

قدرت فيزيكى نبوده، بلكـه دسـت يـافتن بـه اسـتيالى       ژئواكونومى كنترل سرزمينها و دستيابى به
نهايت شكل نوينى از هژمونى را در قالـب تـوان اقتصـادى در     كه در. تكنولوژى و بازرگانى است

كشورهاي نفتي از ابزارهاي قدرت اقتصادي  .)106: 1380عزتى، ( آورد مى ى پديدالملل عرصه بين
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تنها ابزار انرژي را در دست دارند و اين مسئله باعث تـداوم حضـور قـدرتهاي خـارجي از يـك      
طرف و از طرف ديگر اقتصاد سياسي نفتي در داخل شده است كـه نـه تنهـا بـه افـزايش قـدرت       

ايگاه ژئواكونوميكي آنها نشده است بلكه توان آنهـا بـراي رقابـت بـا     اقتصادي به منظور ارتقاي ج
اين موضوع را بايد در راستاي بهره نگرفتن از اقتصـاد جهـاني   . ها را كاهش داده است ديگر بلوك

  .و ناتواني در تعامل مثبت با جهاني شده اقتصاد در عصر نوين قدرت يابي جستجو كرد
سـاختارهاي سياسـي و   :  ال اصـلي پاسـخ داده شـود   ؤسـ  شود بـه ايـن   ميدر اين راستا سعي 

 فراينـد هـا و مشـكالتي را در    از نفت در كشورهاي حاشيه خليج فارس چه چالش متأثراقتصادي 
گـذاري مسـتقيم خـارجي،     پـذيري، جـذب سـرمايه    سازي، رقابت خصوصي(جهاني شدن اقتصاد 
ي بـر جايگـاه   تـأثير موضوع چـه   براي اين كشورها ايجاد كرده است؟ و اين) آزادسازي اقتصادي

ژئواكونوميك اين منطقه دارد؟ كه در اين مقاله با توجه به چنـد شـاخص اقتصـادي و اسـتفاده از     
: داريـم  ال هستيم و فرضيه تحقيق خود را چنين بيان ميؤآمار و ارقام درصدد پاسخ دادن به اين س

ايـن كشـورها در جهـت     اقتصاد سياسي نفت در كشورهاي حاشيه خليج فارس، باعث شـده كـه  
پذيري بازار داخلي ضعيف عمل كنند و نتوانند بستري مناسـب   سازي اقتصادي و رقابت خصوصي

ايـن ضـعف   . گذاري خارجي و تعامـل مثبـت بـا اقتصـاد جهـاني مهيـا كننـد        براي جذب سرمايه
ه انرژي مهم منطقـه منجـر بـه بهبـود جايگـا      رغم داشتن موقعيت ژئوپليتيك و ژئو عملكردي علي

گيري از نئوليبراليسم اقتصادي در  رويكرد نظري اين نوشتار بهره. ژئواكونوميكي منطقه نشده است
منظور حركت بـه سـمت    هراستاي ضرورت تعامل مثبت كشورها و مناطق با نظام اقتصاد جهاني ب

باشد در پاسخ به سئوال اصـلي و آزمـون فرضـيه، ايـن مقالـه بـه        ميهمگرايي اقتصادي و توسعه 
 - 2هاي الزم براي ورود به فراينـد جهـاني شـدن اقتصـاد،      شاخص - 1: پردازد ميهاي ذيل  شبخ

بررسي تحوالت و توسعه اقتصـادي بـر    - 3اقتصاد سياسي نفت در كشورهاي نفتي خليج فارس، 
چشم انداز ژئواكونوميـك كشـورهاي نفتـي     - 4 ،شدن در خليج فارس هاي جهاني اساس شاخص

  .خليج فارس

  الزم براي ورود به فرايند جهاني شدن اقتصاد يها شاخص -1

كنـد كـه    المللي تلقي مي را به عنوان يك فرايند همگرايي بين شدن آن فهم متعارف از جهاني
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سياست نئوليبرال بليط يا گذرنامه كشور به . كند واقعيات اقتصادي حال و آينده را تعريف مي
اي از  نئوليبراليسم هم يك بدنه). Thomas klak, 1998: 3( كند اقتصاد جهاني شده را معرفي مي

نظريه نئوليبرال تا حدودي مدعي يك سيستم . تئوري اقتصادي و هم يك ژست سياسي است
نه فقط تجسـم ديـدگاه انتخـاب آزادي    ) آزاد - يك اقتصاد بازار(قاعده است  داري بي سرمايه

م بـه كـارايي، رشـد اقتصـادي،     فرد بلكه همچنين توفيق يافتن در اجراي بهتر اقتصاد با احترا
همچنين يك نقش بسيار محـدود اقتصـادي بـه دولـت     . پيشرفت تكنولوژي و توزيع عادالنه

  . )M. Kotz, 2002( كند واگذار مي
هاي عمـومي   سازي فعاليت هاي نئوليبراليسم شامل كاهش مقررات تجارت، خصوصي سفارش

ها بـر روي تجـارت طبقـه    ، و كاهش مالياتهاي رفاه اجتماعيها، حذف يا كاهش برنامهو دارايي
المللي نئوليبراليسم جنبش آزاد كاالها، خدمات، سرمايه و پـول   در قلمرو بين. باشد گذار مي سرمايه

نئوليبرالهـاي بـازار آزاد    David M.Kotz، 2002). ( خوانـد  را براي عبور از مرزهـاي ملـي فـرا مـي    
ايـن  . كند سازند ارزه كنند يا سعي نمايند تا روند آن راشدن مبها نبايد با جهاني معتقدند كه دولت

بـا  ). 44: 1383اسـميت،  (ليبرالها خواستار دخالت حداقل دولت در بازار ملي يـا جهـاني هسـتند   
هاي الزم براي ورود به جهـاني شـدن بپـردازيم بـه      ها قبل از اينكه به شاخص توجه به اين توصيه

هـاني  دليل اهميت نقش و عملكرد دولت در جهاني شدن اقتصاد بـه جايگـاه دولـت در عصـر ج    
  . پردازيم ميشدن 

  دولت در عصر جهاني شدن - 1-1

هـاي   كنـد تـا از مركـز فعاليـت     آن را مجبور مي. جهاني شدن در حال به چالش كشيدن دولت است
اين ديدگاه كه بر پارادايم نئوليبرال اسـتوار اسـت اصـل را بـر     . نشيني نمايد اقتصادي و سياسي عقب

نهادهـاي ديگـر بـويژه دولـت را وادار     ) اقتصادي عمدتاً( گذارد كه نيروهاي ساختاري مياين فرض 
 :1383مشـاور،  ( المللي و داخلي عقـب نشـيند   هاي بين سازند تا از جايگاه مركزي خود درعرصه مي

اند كه وابستگي اقتصاد جهاني محوريت دولـت را از بـين    بسياري از ليبرالها بر اين اعتقاد بوده). 317
انـد بـراي    نيز سازمانهايي كه در نتيجه همگرايي اقتصـادي ظهـور يافتـه    برده و همكاريهاي فراملي و

كـردن   هـا بايـد بـا محـدود     دولـت ) 138: 1384قوام، ( اند ها به رقابت برخاسته نفوذ جهاني، با دولت
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هـاي   اختيارات خود و با واگذاري آنها به مكانيسم بازار از حجم خـود و دخالـت خـود در فعاليـت    
ها بايد با ايجاد بستر مناسب به ايجاد ثبـات اقتصـادي در داخـل بـه منظـور       لتدو. اقتصادي بكاهند

سـازي،   هاي خصوصي مبادرت ورزند و بـا حمايـت از قـوانين و مقـررات و شـفاف      فعاليت بخش
  .ها فراهم كنند ضمانت اجرايي قراردادها و در واقع نظم و امنيت را براي فعاليت شركت

  يگذاري مستقيم خارج سرمايه - 1-2

شـدن بـه شـمار     ي فراينـد جهـاني  هـا  لفـه ؤاز ديگر م) FDI( گذاري مستقيم خارجي جريان سرمايه
هاي بنگاههاي فرامليتـي، بـه   در طول دو دهة آخر سدة بيستم توليد جهاني و فروش شعبه. آيد مي

كـازروني،  ( جهاني و صادرات جهاني رشـد داشـته اسـت   ) GDP(بيش از  FDI عنوان دو شاخص
نخسـت اينكـه، ريسـك را    . گذاري مسـتقيم خـارجي دو امتيـاز اساسـي دارد     سرمايه). 97 :1382

ديگر اينكـه يكـي از مسـائل مهـم كشـورهاي در حـال       . پذيرد گذار و نه دولت ميزبان مي سرمايه
گذاري مستقيم خـارجي ماهيتـاً نيازمنـد انتقـال تكنولـوژي       سرمايه. توسعه انتقال تكنولوژي است

  ). 145- 146: 1382دادخواه، (است
را بـازي كـرده اسـت     را شرايط الزم براي جهاني شدنكه ترين اثرات آزادي جريان سرمايه  عمده

  : خالصه كرد توان در موارد زير مي
گـذاري بهتـري را ايجـاد كـرده      باعث افزايش رقابت ميان مناطق مختلف شده و فضاي سرمايه - 

 .است

 . ل بهتري بر عرضة پول داشته باشندها شده تا كنتر باعث رقابت بين مقامات پولي دولت - 

گيرندگان شده تا اعتبار خـود را افـزايش دهنـد و مـديريت بهتـر       باعث افزايش رقابت ميان وام - 
 . بدهي داشته باشند

سـازي،   ها شده تـا خواسـتار اقتصـاد آزاد باشـند و از طريـق خصوصـي      باعث رقابت ميان ملت - 
 . ي را فراهم آورندزدايي و آزادسازي، فضاي اقتصادي بهتر مقررات

براي اشتغال بيشتر از طريق بـه وجـود آوردن نـرمش در     باعث ايجاد رقابت ميان بازارهاي كار - 
 . نظام فرد و همچنين مديريت بهتر نيروي كار در سطح بنگاه شده است

  .)34 :1385كيش، هب( است  جهت ايجاد فضاي بهتر دموكراسي در كشورها بوده شده در ايجاد  رقابت - 
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گذاري مستقيم خارجي تنها يك منبع تأمين سـرمايه و اشـتغال نيسـت؛     سرمايهگفت؛  توان مي
آوري،  هـا، فـن   هاي كشورهاي در حال توسعه ابزاري براي دستيابي به مهارت بلكه براي حكومت

. )7 :1383نـوربخش،  ( شود عملكردهاي سازماني و مديريتي و دسترسي به بازار هم محسوب مي
همگرايـي   باعث هماهنگي و )المللي جهت حركت سرمايه در سطح بين( فضاي باز بنابراين ايجاد

  .گردد ميشدن تسهيل   جهاني طريق روند  از اين هاي اقتصادي كشورها شده و سياست در

  خصوصي سازي - 1-3

شـدن اقتصـاد، ايجـاد بسـتر الزم در داخـل بـراي گسـترش         هـاي جهـاني   مؤلفهيكي از مهمترين 
بايسـتي بـه    با توجه به نظريه اقتصاد بازار آزاد آدام اسميت، دولت فقط مي. سازي است خصوصي

. بپردازد كه بخش خصوصي رغبت و يا توان ايجـاد آنهـا را نـدارد   ) كاالهاي عمومي(توليد كاالها 
خصوصـي داخلـي را    همراه تسهيل تجارت آزاد، توانايي بخش هخصوصي در داخل ب تقويت بخش

  . دهد مي  ارهاي جهاني افزايشباز به منظور رقابت در
هاي دولت به منظور بازگشت اقتدار و هويت به اركـان دولـت   ب، كاستن از تصديتيبدين تر

 ايـن حركـت، در واقـع،   . اي اسـت هاي منطقهو تقويت بخش خصوصي براي رويارويي با رقابت
  : باشديك راهكار چند منظوره در جهت اهداف زير مي

   ؛ه سياستگذاريتقويت دولت در حوز) الف
   ؛وري جامع تقويت بخش خصوصي در جهت افزايش شاخص بهره) ب
   ؛نگرش مثبت به محوري بودن نقش انسان در مسير توسعه) پ

  . )234 :1385عبيري، ( در عرصه تجارت جهاني مؤثربهبود شرايط براي حضور ) ت 

  آزادسازي اقتصادي - 1-4

نگـر و بسـط تجـارت و     ادي به سوي اقتصاد برونآزادسازي اقتصادي به معناي حركت نظام اقتص
گيـري توليـدات    از اين نظر آزادسازي اقتصاد به تنوع صادرات ملي، شـكل . بازرگاني جهاني است

 ).63: 1382پوراحمـدي،  ( انجامـد  بازار مي  نسبي و پويايي و تحرك ناشي از رقابت بر پايه مزيت
اصالحات سـاختاري اقتصـاد را    فرايندست كه براي بانك جهاني، آزادسازي تجارت اولين گامي ا
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هيتـاً بـه نفـع    مافرض بر آن اسـت كـه آزادسـازي تجـارت،      حال در عين. آوردميدر به حركت 
به عبارت ديگر يك نظـام آزاد  . گذارندكشورهايي است كه زودتر از ديگران در اين مسير قدم مي

و هـم  ) جهـاني شـدن  (اقتصـادي  تجارت هم مجرايي خواهد بود براي انتقـال فوايـد همگرايـي    
بازار آزاد مسير درستي بـه   ).162: 1378فرهي، (دهد اي است كه آغاز اصالحات را نويد مي نشانه

هاي ارتباطات، اطالعات و حمل و نقـل تشـديد    در عصري كه در آن فناوري. سوي توسعه است
كننـد، بـراي   يهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را در سـطح جهـاني تشـويق مـ     پويش

در واقـع  . )163- 162 :1383پـاليوال،  ( موسسات دولتي دشوار است تا از مرزهـاي ملـي بگذرنـد   
شدن با تحميل آزادسازي به نظامهاي سياسي، اقتدار آنها را محدود و اختيارات آنهـا   فرايند جهاني

فـي بـا فشـار    از طر هـا يعني در اقتصاد جهاني امـروزي دولت . را در قالب سنتي تحديد كرده است
فراينده داخلي به منظور دستيابي به توسعه و رفاه شهروندان و آزادي آنان روبروست و از طرفـي  

هـاي بخـش    كـردن فعاليـت   بايستي از اختيـارات خـود چـه در آزاد    ميبراي دستيابي به اين مهم 
نگـه داشـتن مرزهـا بـراي صـادرات و       خصوصي اعم از داخلي و خارجي بكاهند و چـه در بـاز  

ـ   كه اين مسئوليت دولـت . اردات و عبور فعالين اقتصادي بكوشدو گيـري   خـاطر تصـميم  ه هـا را ب
هـاي   البتـه بـا برداشـتن محـدوديت     مؤثرجهت انتفاع از اقتصاد جهاني و همچنين كنترل  سريعتر

  . دهد غيرضروري افزايش مي

  پذيري رقابت - 1-5

حضور توانمنـد در اقتصـاد جهـاني و     پذير بودن اقتصاد داخلي امري الزم و ضروري براي رقابت
بنگاههاي اقتصادي و توليدكننـدگان خصوصـي از يـك    . تعامل مثبت با جهاني شدن اقتصاد است

طرف در صورتي مايل به انجام فعاليت اقتصادي در داخل هسـتند كـه در يـك محـيط بـا ثبـات       
از طـرف ديگـر در   . اقتصادي و با وجود رقابت كامل بدون هيچ انحصـار و رانتـي فعاليـت كننـد    

و از حمايـت  . شان مهيا باشد صورتي توانايي تداوم فعاليت دارند كه بستر الزم براي انجام فعاليت
جهانى شدن و باز شدن بازارهـا و  آغاز فعاليت با . صادراتي به منظور توليد انبوه برخوردار گردند

در ايـن  . ان جهـانى هسـتيم  هـاى بـازيگر   نظريه ما شاهد تغيير در اهداف و ،شكوفايى اقتصاد ملى
شود و رقابتهاى مختلفى هـر روز بـراى    مثبت تلقى مى دوره تجارت آزاد در كل به عنوان يك امر



  ____________________     1388فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان      110

يعنـي   .تـر از خـود واقعيـت باشـد     شايد مفهـوم آن قـوى  . شود مى رسيدن به مرحله باالترى انجام
ور تسخير بـازار ديگـر   ها از هر ابزاري براي همسو شدن با شركتها در عرصه جهاني به منظ دولت

  .كنند كشورها و بردن سود و منفعت بيشتر استفاده مي
فـراهم   است كه روند كنونى تحوالت جهانى فضـايى بـراى درگيريهـاى نظـامى     اين در حالى
بپذيرند و تاكتيكهـاى   است كه زمامداران خاورميانه اين حقيقت استراتژيك را الزمنخواهد كرد و 

تـاكنون دو كشـور روسـيه و     در اين باره. استراتژيهاى آنها اشتباه نگيرندرا با  )غربي(اين كشورها
خاورميانـه در جهـت نيـل بـه اهـداف       ىژئـوپليتيك انـد از خـالء    فرانسه بيش از ديگران توانسـته 
عرق ملـى  «اين واقعيت است كه امروزه  اين تحوالت نشان دهنده. ژئواكونوميكى خود بهره ببرند

 يافتـه  كشورهاي توسعهدر اين باره  .)1387، مينايى( خورد به چشم مى در صحنه جهانى» اقتصادى
در اوايـل قـرن بيسـت و يكـم     . دسـت يابنـد   اند در مورد استراتژى ژئواكونومى به توافـق  توانسته

باالترين سطحش به عنوان يك ابزار سياسى در دست دولتهايى خواهـد   استراتژى ژئواكونومى در
اين نكته مهمـي اسـت كـه كشـورهاي نفتـي بـه       . با گذشته دارند اصولى بود كه شكاف اساسى و

خصوص كشورهاي نفتي حاشيه خليج فارس بايد آن را در يابند تا بتوانند با توجـه بـه تحـوالت    
  .عرصه جهاني به ارتقاي جايگاه ژئواكونوميكي خود بپردازند

  اقتصاد سياسي نفت در كشورهاي نفتي خليج فارس -2

اي است كه كـل سيسـتم يـك كشـور اعـم از دولـت،       اقتصاد سياسي پيچيده اقتصاد سياسي نفت،
وجـود نفـت در ايـن سـاختار     . دهد خود قرار مي تأثيرجامعه و نهادها و گروهها و افراد را تحت 

ها و تعـامالت درون ايـن سـاختار را از ديگـر     فراينـد كـه   ،متقابلي انجاميده اسـت  روابطكلي به 
كنـد،   داخلي و خارجي بـر آن وارد مـي   از الزاماتي را اعم. ه استساختارهاي سياسي متفاوت كرد

از نفـت   متـأثر كه همگي به يك گوناگوني روابـط و تنـوع رفتـاري انجاميـده اسـت كـه همگـي        
مصرف اين درآمـدها و آثـار    نحوه كسب و توزيع و شناخت اين پيچيدگي به چگونگي. باشند مي

  . ستگذارند وابسته ا و پيامدهايي كه برجاي مي
هـاي اسـتخراجي    ها سياست به طوركلي در خاورميانه درآمدهاي نفتي باعث گرديده كه دولت

وجـود انبـوه   . را در اولويـت قـرار ندهنـد   ) از جمله اخذ ماليات و تأمين ساير درآمدها از مـردم (
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ايـن  . بـرد  آوري منـابع از جامعـه را از بـين مـي     درآمدهاي نفتي در اختيار دولت ضـرورت جمـع  
ريزي كه نيـاز بـه اطالعـات دقيـق      هاي تنظيمي و برنامه شود كه سياست ها خود باعث مي سياست

بسـت روبـرو    رشد بخش كشاورزي بـا بـن   بويژهدارد با شكست مواجه شود، و رشد اقتصادي و 
  ).59: 1380كردزاده كرماني، ( گردد

  رانت نفتي و دولت رانتير - 2-1

هاي خـارجي را بـه شـكلي مـنظم      ابل توجهي از رانتببالوي، معتقد است هر دولتي كه مقادير ق
درصـدي را   42وي، بر همين اساس، حد نصـاب  . آيد كند، دولت رانتير به حساب مي دريافت مي

درصد يـا بيشـتر، از كـل     42براي درآمدهاي دولت رانتير در نظر گرفته است، يعني هر دولتي كه 
امـروزه از  ). 200، 1387ميرترابـي،  ( شود ميدرآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير قلمداد 

. گيـرد  مـي ي رانتير مورد استفاده قرار ها معيارهاي ديگري براي شناسايي دولت ،سوي كارشناسان
اش را  درصـد توليـد ناخـالص داخلـي     10اش دست كم  براي مثال، هر دولتي كه توليدات معدني

صد از كل صادراتش را در بـر گيـرد،   در 40دست كم  تشكيل دهد و يا صادرات مواد معدني آن، 
  ).202، 1387ميرترابي، (شود  خوانده مي يدولت رانت
 سـبب  بازداشـته،  از پويايي را اقتصاد نادرست، مالياتي سياست يك مانند رانت، توزيع و توليد

 بـا  و شـود  مـي  نـوآوري  و خالقيت كاهش و گذاري سرمايه و انداز پس كاهش توليد، هزينه افزايش

 .دهـد  مـي  هـدر  بـه  را تـوجهي  قابـل  انـرژي  غيرتوليـدي  هـاي  فعاليت به سوي مردم نرژيا هدايت
 در. شـود  مي نظام اداري كشور در نادرست مناسبات پيدايش موجب خواري رانت سيستم همچنين،

 تبـاني  اقتصـادي  بنگاههـاي  مـديران  بـا  ها هاي وزارتخانهتكنوكرات مدتي، از پس سيستمي، چنين

مـديران   كـه  گونه همان .كنند تأمين كشور و دولت براي نه و خود براي درآمد را حداكثر تا كنند مي
 آورند، مي وجود به كمبودهاي ساختگي بازار در انحصاري سودهاي تحصيل براي توليدي هاي بنگاه

 اداري دسـتگاه  درآمـد،  حداكثر تحصيل و گيري هاي رشوه فرصت ايجاد براي دولتي ادارات مديران

 گيـري  تصـميم  هـاي  كانـال  امـر  اين .كنند مي پاگير و دست و ضروري غير از قوانين شتهانبا را دولت

 از بـه  تواند مي نهايت در كه سازد مختل مي آنرا بودن مؤثر و كارايي و كرده مسدود را اداري سيستم

  ).143 :1384زماني، ( اقتصادي بيانجامد و اداري دستگاه پاشيدگي هم
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رعادي اقتصادي و سياسي دولت را از نيروهـاي مولـد و طبقـات    استقالل غيدرآمدهاي نفتي، 
و تقريبـاً  (منبـع نـامرئي    يـك اين عوايد براي كل جامعـه بـه صـورت    . آورند اجتماعي فراهم مي

بـا  . شـود  آيد تا آنكه به تدريج مكانيسـم ناپيـداي آن شـناخته مـي     فزاينده در مي» رفاه«) اسرارآميز
پـذيري بسـيار    ناختي عوايد نفت، اين عوايد به دولـت انعطـاف  هاي فني و جامعه شتوجه به جنبه

  دهندگان نيست تا دولت در مورد چگونگي خـرج  اين پول ماليات: بخشدها مي زيادي در پرداخت
اي انحراف  هاي خارجي، به گونه رانت. )290 :1374كاتوزيان، (كردن آن ملزم به پاسخگويي باشد

كند و روند توسعه اجتمـاعي و سياسـي جوامـع    ايجاد ميگيري ساختارهاي دولت  در مسير شكل
كه اين نوع ساختار در تضاد با ساختار موفـق  ). 206، 1387ميرترابي، ( سازد خيز را مختل مي نفت

د در رقابت با نيروهاي توان مياين ساختار سنتي ن. باشد ميشده در جهاني شدن اقتصاد  دو پيشنها
رويكرد نئوليبراليسم اقتصادي دولت حـداقل و مكمـل بـازار     با توجه به. جهاني شدن موفق باشد

هاي نفتي به دليل اتكاي بيش از پيش بـه نفـت    اما دولت. كند بستر توسعه و پيشرفت را فراهم مي
ـ  اين نوع اقتصاد سياسي نمي. حجم زيادي در اقتصاد را در اختيار دارند و  مـؤثر صـورت   هتوانـد ب

ايـن موضـوع بـر جايگـاه ژئواكونوميـك منطقـه       . اني عمل كننـد كارا در دنياي رقابتي اقتصاد جه
  .گذار استتأثير

  كشورهاي نفتي خليج فارس  اقتصادي يها شاخص - 2-2

تواند  كه اين خود مي) 1جدول شماره ( باشند مياين كشورها داراي ذخاير اثبات شده عظيم نفت 
- يافتن اينكه سالهاي متمـادي مـي  زيرا با در. هاي دولت بگذاردرواني زيادي برروي سياست تأثير

باشـند، زيـرا    توانند نفت را استخراج كنند و به فروش برسانند، درصدد توسعه پايدار كشـور نمـي  
ها از طرفي نيازمند ايجاد بستر الزم و سياست دولـت حـداقل نئـوليبرالي اسـت و از      اين سياست

كه ذخاير عظيم نفت آنها را . باشدهاي روزمره و عاميانه ميطرف ديگر نيازمند اجتناب از سياست
كـار مبنـاي ثروتمنـد    «روي ذهنيت مردم نسبت به اينكـه   البته بر. سازد از اين دورانديشي دور مي

  .كند مينيز خدشه وارد » شدن است
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  برحسب ميليون بشكه 2006 درسال ذخاير اثبات شده نفت: 1 جدول شماره

  امارات عربستان  قطر  كويت  عراق  ايران  كشورها

2006  400.138 000.115 500.101 207.15 251.264 800.97 

Source: Annual Statistical Bulletin 2006 
http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/ASB2006.htm  

حجم ذخاير نفت نشان دهندة اين است كه بيش از دو سـوم از ذخـاير اوپـك در كشـورهاي     
كه با توجه به حجم گاز موجـود در منطقـه، ايـن    ). 1نمودار شماره  ( باشد حاشيه خليج فارس مي

هـاي زيـادي   دولتهـا در ايـن منطقـه سـال    . باشـد  مـي منطقه از نظر منابع هيدروكربني بسيار غني 
  . بخشند هاي حمايتي خود تداومسياستتوانند به  مي

  

  

  

  

  

  

بـه غيـر از امـارات كـه قريـب نيمـي از       . باشد در اين كشورها صادرات غيرنفتي بسيار كم مي
درصـد صـادرات آنهـا را نفـت      90 شود بقيه كشورها قريب مي تأمين يصادراتش از منابع غير نفت

درصـد   100 آن كشور اين رقم بـه  برخاطر شرايط خاص حاكم  دهد و در مورد عراق به مي تشكيل
  .)2شماره  نمودار( رسد مي
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كنند و آنها را از تالش براي به دست آوردن ارز  مي تأمينها را  اين درآمدها منابع ارزي دولت
ولي بايد اذعان نمود كه فروش مواد خـام را  . كنند نياز مي از طريق ديگر مثالً صادرات غيرنفتي بي

زيـرا رقابـت بـر سـر     . بازار جهاني ناشي از حضور موفق مبتني بر رقابت در اين بازار نيسـت در 
آوردن قيمت و باالبردن كيفيـت بـه منظـور صـادرات بيشـتر        كاالهاي توليدي و در راستاي پائين

  .كارگيري تكنولوژي برتر و نيروي انساني ماهر است هكه اين خود مستلزم ب. است
ا به تعريف اكثر كارشناسان بيان كرديم كه؛ هر دولتي كه توليدات در مباحث پيشين، بن

اش را تشكيل دهد و يا صادرات مواد   يدرصد توليد ناخالص داخل 10اش دست كم  معدني
خوانده  يدرصد از كل صادراتش را در برگيرد، دولت رانت 40دست كم  معدني آن، 

. باشند ميهاي رانتير  عاريف، دولتكه كشورهاي نفتي خليج فارس بنا به اين ت. شود مي
و . دهند درصد از صادراتشان را منابع نفتي تشكيل مي 40زيرا همه اين كشورها بيش از 

همچنين اين . دهد مي شان را منابع معدني تشكيل درصد از توليد ناخالص داخلي 10بيش از 
پائين هست و خصوصي در اقتصاد اين كشورها بسيار   دهد كه سهم بخش ارقام نشان مي

به علت سهم زياد دولت، بازار به عنوان بازوي دوم توسعه شكل واقعي به خود نگرفته و 
كننده تمام نيازها است و در همة حوزهاي اقتصاد از خرد و كالن دخالت  تأميندولت خود 

اما . باشد ها در قالب نظرية دولت رانتير قابل تبيين و توجيه مي همه اين كاستي. كند مي
مثل ( كند زيرا بعضي از اين كشورها رانتير در مورد همة آنها صدق نمي  نظريه دولت اً وملز
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  2006نسبت صادرات نفتي به كل صادارات در سال : 2نمودار شماره 

Source: http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/ASB2006.htm 
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هاي اصالحي،  آوردن به سياست با اتخاذ تصميمات صحيح و روي )متحده عربي  امارات
. اند هدستاوردهاي خوبي را براي اقتصاد و كاهش نقش نفت در چرخة اقتصادي فراهم نمود

اند بالي منابع را به ثروت تبديل كنند و آثار مخرب آن را از بين  هكه به اصطالح توانست
  .ببرند

  اقتصاد نفتي و فرايند توسعه - 2-3

اين پرسش كه چه كااليي، با چه تركيبي از عوامل، به چه روشي و براي چه كسي بايد توليد 
لشعاع نفت و ا شود؟ به مشابه سئوال اصلي علم و عمل اقتصادي، در اقتصاد نفتي كامالً تحت

هاي مربوط به تحرك در اقتصاد نفتي بيان و تحليل شاخص. گيرد موضوعات مرتبط با آن قرار مي
نوروزي، (گيرد ي اقتصادي نيز براساس محوريت نفت صورت ميها و رشد و تحليل پويايي

ز آن به ، كه ااند هاي مواجه شد نفت با پديده كننده رسد كه كشورهاي توليد به نظر مي .)11: 1385
ي منابع طبيعي ها برند، ازدياد و فراواني ثروت نام مي) بيماري منابع يا دام ثروت( »بالي منابع« نام
د با ايجاد افزايش در ميزان مبادالت واقعي ناشي از ازدياد معامالت نفتي خارجي در كنار توان مي

غير نفتي كم رقابت زيرا باعث كاهش صادرات كاالهاي . گر عوامل باعث رشد پائين باشنديد
ي غير نفتي ها ميزان و مقدار صادرات بخش ،ماندگي اندازه و اين باعث كاهش و عقب شود مي
   .(George T.Abed and Hamid R.Davoodi 2003) شود مي

ماندگي كشورهاي خاورميانه و از جمله  اما از ديدگاه بانك جهاني مهمترين شاخص عقب
ناتواني آنها در استفاده از بازار جهاني جهت رشد اقتصادي است خليج فارس از ديگر مناطق دنيا 

كه به وسيله ارقامي مانند كاهش سهم مشاركت اقتصادهاي خاورميانه در اقتصاد جهان نسبت به 
به عبارت ديگر برخالف همة مناطق جهان به استثناي آفريقا، درصد . شود ميسال پيش بازگو  30

وجود انبوه ). 277: 1380امامي، ( به توليد پايين آمده است مبادالت تجاري اين منطقه نسبت
اين . برد آوري منابع از جامعه را از بين مي درآمدهاي نفتي در اختيار دولت ضرورت جمع

ريزي كه نياز به اطالعات دقيق  هاي تنظيمي و برنامه شود كه سياست ها خود باعث مي سياست
بست روبرو  رشد بخش كشاورزي با بن بويژهي و دارد با شكست مواجه شود، و رشد اقتصاد

رغم همه تالش كه براي خودكفائي  مثالً ايران و ساير كشورهاي نفتي خاورميانه علي. گردد
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وري از لحاظ توليد مواد غذائي رنج  نمايند از كمترين ميزان بهره اقتصادي در بخش كشاورزي مي
ي كه توليد، توزيع و مصرف كامالً تحت سيطرة ا در جامعه) 59: 1380كردزاده كرماني، ( برند مي

خورد، بلكه هم  دولت و مالحظات سياسي قرار دارد نه تنها معيشت مردم به حكومت پيوند مي
هاي داوطلبانه مرتبط به حوزه اقتصاد به  هاي خصوصي و انجمن بندي گروه مؤثرحضور فعال و 

طبقات و شئون اجتماعي  افتد و هم  مي  تعويقناپذير جامعه مدني به  مشابه يكي از الزامات اجتناب
هاي اقتصادي اين كشورها را اكنون برخي شاخص ).18 :1385نوروزي، ( گيرد مستقل پا نمي

ها چالش مهم اين كشورها  كنيم بايد يادآوري شود كه كاستي و ضعف در اين شاخص بررسي مي
  .باشد ميدر تعامل با اقتصاد جهاني 

  هاي جهاني شدن در خليج فارسوسعه اقتصادي بر اساس شاخصبررسي تحوالت و ت - 3

دانند بسيار مفيد  شدن براي كشورهايي كه طريقه مديريت بر روند جهاني شدن را مي جهاني
ها، جهاني شدن  شدن دانش چين با داشتن جمعيت زياد توانست از فوايد جهاني. خواهد بود

مسئله مهم در رابطه با جهاني شدن اين است كه . دمند گرد شدن تكنولوژي بهره بازارها، و جهاني
توانيم مديريت  هر چه ما منزوي شويم كمتر در ايجاد موسسات جهاني موفق خواهيم بود و نمي

درستي را بر اقتصاد جهاني داشته باشيم و هرچه بيشتر به يكديگر متصل شويم نياز به 
هاي  هاي يك جانبه از سيستم سيستمهاي بيشتري با يكديگر خواهيم داشت و به جاي  همكاري

در جهت تبيين تعامل كشورهاي نفتي خليج ). 6: 1386استيگليتز، ( كرد جانبه استفاده خواهيم چند
سازي، آزادسازي اقتصادي، توانايي در  شدن اقتصاد، چهار شاخص خصوصي فارس با جهاني

ز نظر آمار و ارقام نظاره پذيري را در اين كشورها ا هاي خارجي و رقابت گذاري جذب سرمايه
  . كنيم مي

  اقتصادي در كشورهاي نفتي خليج فارسآزادسازي  - 3-1

بديل  اي بي رويكرد اصلي به آزادسازي اقتصادي در خاروميانه اين است كه آزادسازي شيوه
در اين راستا توافق نئوليبرالي واشنگتن قائل به يك فرمول . براي حل بحران اقتصادي است
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در اين ديد دنبال نكردن اين فرمول در . براي موفقيت اقتصادي است 1يعقالني عين
- دار دانسته مي هاي پاتريمونيال و تحصيل دولت 2خاورميانه تابعي از عدم عقالنيت سياسي

گيرند و از آن به عنوان منبع  كار ميه قدرت خود ب 3هاي شود كه اقتصاد را به عنوان بايسته
هنگامي  )167: 1383هينبوش، ( گيرد بهره مي 4نيت اقتصاديكنترل به زيان عقال حمايت و

ويژگي بارز  وپردازيم بالفاصله د به بحث آزادسازي يا انفتاح در منطقه خاورميانه مي كه ما
ويژگي نخست اين است كه علي رغم گذشت چندين . سازدخود را آشكار مي فراينداين 

د ساختار اقتصادي در اين منطقه، دولت هاي تجديسال و حتي چندين دهه از اجراي برنامه
ويژگي ميزان ريشه گرفتن  دومين .هنوز سلطه خود را در حوزه اقتصادي حفظ كرده است

هايي هاي نفوذ و حمايتي است، يعني شبكهسازي در شبكه اقدامات آزادسازي و خصوصي
- و از دستگاه اختيار داشته گيرند كه دولت را در كه حمايت نهايي خود را از نخبگاني مي

كنند كه به اندازه كافي ممتاز هاي امتياز دهنده دولتي به نفع خود و تمام كساني استفاده مي
  ) 281: 1383، چارلز تريپ( اندبوده

 تـأثير اكنون با نگاهي به آزادسازي در كشورهاي نفتـي حاشـيه خلـيج فـارس، در واقـع      
به منظور روشن ساختن بحـث از ده  . دهيم درآمدهاي نفتي بر اتخاذ اين سياست را نشان مي

 157متغييري كه بنياد هريتچ براي آزادسازي تعريف كـرده و همچنـين ايـن مـوارد را بـراي      
كنيم و بـراي هـر    مشخص ساخته استفاده مي 2008بندي را در سال  كار برده و رتبه  هكشور ب

اين نمودارها . نيمك يك از كشورهاي نفتي حاشيه خليج فارس جداگانه يك نمودار ترسيم مي
 يبا توجه به ده شاخص؛ آزاد. دهد سنجش مناسبي براي آزادسازي در هر كشور را نشان مي

ــاتي، 6، آزادي تجــارت5كســب و كــار ، آزادي 9، آزادي پــولي8، انــدازه دولــت7معافيــت مالي
 4، و آزادي در نيروي كار3، رهايي از فساد2، حقوق مالكيت1، آزادسازي مالي10گذاري سرمايه

                                                           
1 . Rational objective formula 
2 . political irrationality 
3 . Requisites 
4 . Economic rationality 
5 . Business Freedom 
6 . Trade Freedom 
7 . Fiscal Freedom 
8 . Gov't Size 
9 . Monetary Freedom 
10 . Investment Freedom 
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  .اندازيم مينگاهي به آزادسازي در كشورهاي منطقه 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                    
1 . Financial Freedom 
2 . Property Rights 
3 . Freedom from Corruption 
4 . Labor Freedom 
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 آزاد سازي اقتصادي در جمهوري اسالمي ايران: 3نمودار شماره 

 آزاد سازي اقتصادي در عربستان سعودي: 4نمودار شماره 
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 آزاد سازي اقتصادي در كويت  : 6ه نمودار شمار
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  آزاد سازي اقتصادي در عراق: 7نمودار شماره 
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از . دهـد هاي زيادي را در مورد عملكرد دولت در آزادسازي نشـان مـي  اين نمودارها، واقعيت
ولـت در اقتصـاد   مثال در ايران حجم د طور به. دهدجمله حجم زياد دولت در اقتصاد را نشان مي

هـاي نفـت ايـن رقـم در حـال       كه با افـزايش قيمـت  . باشددرصد مي 80در بعضي سالها بيش از 
گـذاري و آزادي   هاي ماليـاتي بـه منظـور جـذب سـرمايه     م اينكه معافيتغر علي. باشدافزايش مي

اقتصادي در اكثر اين كشورها به اجرا گذاشته شده اسـت ولـي بـه علـت حجـم زيـاد دولـت در        
تصاد و عدم وجود قوانين و مقررات كافي هنوز آزادسازي اقتصادي در ايـن كشـورها نتوانسـته    اق

بندي آزادسـازي در جهـان، از    البته برخي از اين كشورها در رتبه. به توسعه آنها كمك شاياني كند
حتـي   اما جايگاه ايران با فاصله خيلي زياد از كشورهاي منطقه و. جايگاه نسبتاً خوبي برخوردارند

زيرا در ايران دولت فعـال مايشـاء و اقتصـاد در انحصـار دولـت      ) 2جدول شماره( باشد ميجهان 
هاي غيردولتـي   اي به كاهش حاكميت خود به منظور باز كردن فضا براي بخش دولت عالقه. است

از خود نشان نداده است و اين با منطق حاكم بر افتصاد جهاني كه مبتني بر توان و تقويت بخـش  
  .باشد صوصي و غيردولتي است در تعارض ميخ
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 آزاد سازي اقتصادي در قطر  : 8نمودار شماره 

http://www.heritage.org/research/features/index/downloads.cfm 
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 شاخص آزادسازي اقتصادي در كشورهاي حاشيه خليج فارس: 2جدول شماره 

درصد آزادسازي   رتبه در منطقه  رتبه در جهان

  اقتصادي

  كشورها

  كويت 68.3 1  39

  عربستان سعودي  62.8  2 60

  امارات متحده عربي  62.8  3 63

  قطر  62.2  4 66

  راناي  44  5  151

Not Ranked  Not Ranked  Not Ranked  عراق  
http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm Source:  

  در كشورهاي نفتي خليج فارس گذاري مستقيم خارجي روند سرمايه - 3-2

كه گسترش صادرات صنعتي تنها براساس استراتژي  دهد آسيا نشان مي جربه كشورهاي شرقت
براي كاربرد تكنولوژي جديد در ساخت كاال و بهبود كيفيت  FDIگرايي، از راه مشاركت با برون

به ايران در گرو  FDIجذب  طور مثال هب دهد كهها نشان ميپژوهش. پذير است آن، امكان
، FDIات ساختاري از جمله آزادسازي تجارت خارجي و جريان ورودي رشته اصالح يك

اصالحات مالياتي و قوانين كار، تضمين سرمايه و انتقال سود حاصل از ايران و شفافيت 
براي روشن شدن مطلب و نشان دادن  .)102 :1382كازروني، ( است FDIهاي جلب  سياست

گذاري مستقيم خارجي توسط  ي سرمايهبه گزارش جهان FDIتالش كشورهاي منطقه در جذب 
UNCTAD و در اين راستا ميزان جذب ) 3جدول شماره (شود  اشاره مي 2007 در سالFDI  در

  : شود ميكشورهاي منطقه را با كشورهاي شرق آسيا، كشورهاي در حال توسعه و جهان مقايسه 
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  مستقيم خارجي گذاري سرمايه :3جدول شماره 

      

آنچه . باشد مي  GDPبه  FDI همگرايي منطقه، منعكس كننده نسبت خالص جريانسطح پائين 
آمده در سطح جهـاني اسـت، ايـن    به دست  تنها يك سوم ميانگين) در اين منطقه(كه ميانگين آن 

ايـن نمـايش ضـعف، بـراي     . گذشـته اسـت   يسالهاهاي معدود سرتاسر  علي رغم تعديل افزايش
ي مـديريت  ها به خاطر مهارت مؤثرن منطقه از سودهاي بالقوه ردكردن سرمايه گذاري خارجي اي

اين منطقه به علـت عـدم همگرايـي در     .),WORLD BANK 2004( باشد ميو تكنولوژي پيشرفته 
مسـئله  و ايـن   گذاري مستقيم خارجي ناتوان عمـل كـرده اسـت    اقتصاد جهاني، در جذب سرمايه

 .گذاري و بالتبع رشد واقعي محروم كرده اسـت كشورهاي اين منطقه را از سودهاي كالن سرمايه 
. موفـق باشـد   FDIهاي بسيار زيادي كه دارد هنوز نتوانسته به اندازه قطر در جذب  ايران با ظرفيت

ي خارجي اسـتفاده  ها از سرمايه اند هدر كشورهاي منطقه تنها عربستان و امارات متحده بهتر توانست
يي كه در بخـش نفـت و گـاز    ها به علت جذابيت ها گذاري كنند كه در عربستان بيشتر اين سرمايه

   .گذاري شده است وجود دارد در آن قسمت سرمايه

  در كشورهاي نفتي خليج فارس سازي خصوصي - 3-3

ـ هـاي  منجر بـه كـاهش فعاليـت    مدسازي با مديريت كارآ تركيب خصوصي جويانـه و سـوء    تران
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ــزاحم م   ــه م ــديريت اداري ك ــي  ؤم ــتند، م ــي هس ــات دولت ــ سس ــ( ودش  ).153 :1383ال، االيوپ
سازي هنوز مالك اصلي سنجش صداقت يك دولت در ايجاد اقتصـاد بـازار محسـوب     خصوصي

. دارنـد   دو به خـوبي از آن آگـاهي   خارجي هر داخلي و  است كه بازيگران اين موضوعي. شودمي
ه لـ هودر تر از آن چيزي است كه  تر و طوالني ي به مراتب مشكلفرايندسازي  همچنين خصوصي

در كشورهاي نفتي خليج فارس، اقتصاد سياسي  مثالً) 303 :1383اجراوئن، ر( رسد اول به نظر مي
انجامد كه رابطه دوسـويه بـا سـاختار     خود به خود به ايجاد يك طبقه اقتصادي ميمتكي به نفت؛ 

 قدرتاز يك طرف متكي بر نفت است و از درآمدهاي نفتي به خاطر نفوذي كه در . سياسي دارد
از طرفي حامي و پشتيبان قدرت سياسي در جامعه است كـه بتوانـد    كند وسياسي دارد استفاده مي

بـاز كـردن    بـه منظـور   براي جلوگيري از اين امر نياز به يك اصالحات جدي. راه رقابت را ببندد
مشاركت بيشـتر نيروهـا و هـم شـفافيت بيشـتر نظـام        برايفضاي سياسي و اقتصادي جامعه هم 

شـدن   جهـاني  فراينـد براي سنجش توانايي كشورهاي نفتي حاشيه خليج فـارس در  . اسي استسي
 سازي در اين كشـورها  اقتصاد و توانايي رقابت بخش خصوصي در بازارهاي جهاني به خصوصي

  )4جدول شماره (شود  اشاره مي
  

  )يليون دالرم( ي زيربنايي با مشاركت بخش خصوصيها گذاري در پروژه سرمايه: 4 جدول شماره

  

Source: World Development Indicators2007، Private sector in the economy 

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table5-1.pdf  

سازي در اين كشورها وجود ندارد اما آمارهاي  ه آمار جامعي در مورد خصوصيچند ك هر
هاي  در پروژهبويژه . دهد سازي در اين كشورها نمي مورد خصوصي  موجود نويد خوبي را در

خصوصي را  كار هستند و مشاركت بخش ها در اين كشورها به شدت محافظه زيربنايي دولت
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سازي  توان به آينده خصوصي مي 44هاي موضوع اصل ري شركتدر ايران با واگذا. پذيرند مين
سازي در تضاد است زيرا  افتد با واقعيت خصوصي اميدوار بود هرچند چيزي كه امروز اتفاق مي

هاست كه بر توانايي رقابت بيفزايد كه در  سازي اصل بر واگذاري مديريت در خصوصي
اما بايد اذعان داشت كه امر . تاده استتاكنون چنين چيزي اتفاق نيف 44سازي اصل  خصوصي
سازي بسيار پيچيده و اجراي آن بسيار سخت است كه عزم جدي دولت همراه با  خصوصي

  .شفاف سازي را براي اجراي صحيح نياز دارد
سازي به عنـوان كليـد ورود بـه اقتصـاد مـدرن و       در قطر اقدامات اصالحي امير بر خصوصي

هـاي دولـت    سازي را در رأس برنامـه  وزارت دارايي، خصوصي. دارد تأكيدافزايش بودجه دولت 
بازار سـهامي   1992دولت عراق در سال ). 126 :1384يوسفي ليمايي،( است  داده  مورد توجه قرار

 34سـهام  . هاي دولتي، تاسيس كرد سازي شركت گيري از آن در خصوصي در بغداد به منظور بهره
است و مبادله نيز بسيار كـم   اي منطقهر از استانداردهاي شد كه بسيار كمت شركت در آن عرضه مي

هايي توسط مقامات بورس بغداد انجام شد تـا موافقـت    كوشش 2003بعد از جنگ . و جزئي بود
  ). 68- 69 :1384يوسفي، ( حكومت ائتالفي موقت را براي بازگشايي مجدد آن جلب نمايند

  اعتبار داخلي براي بخش خصوصي -1- 3-3

عتبار داخلي براي حضور بخش خصوصي در اين كشورها در مقايسه بـا چنـد كشـور    االزم است 
اعتبار داخلي براي بخش خصوصي به منـابع مـالي   ). 5جدول شماره ( ديگر مورد توجه قرار گيرد

هاي غيـر   همچون از طريق وام، خريداري كردن وثيقه. تهيه شده براي بخش خصوصي اشاره دارد
هـا   كه ادعايي براي بـاز پرداخـت   -  ي قابل دريافتها و ديگر حساب ، و اعتبارات تجاري1قرضه

هـاي بخـش    چنين مطالباتي براي بعضي از كشـورها شـامل اعتباربخشـي بـه بنگـاه     . كند ايجاد مي
كه توسط بانك جهاني به منظور محيط داخلي كشورها براي حضـور بخـش   . شود عمومي هم مي

  ). World Development Indicator, 2007( شود خصوصي در نظر گرفته مي
  
  

                                                           
purchases of nonequity securities.1 
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  اعتبار داخلي براي بخش خصوصي: 5جدول شماره 

 
Private sector in the economy، World Development Indicator 2007, 

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table5-1.pdf 
 

شاخص مهمـي بـراي نشـان دادن محـيط داخلـي بـراي       اعتبار داخلي براي بخش خصوصي 
نفتـي   يآمارها حاكي از ايـن اسـت كـه كشـورها    . باشد عالقمندي بخش خصوصي به فعاليت مي

ك كشور در حال توسعه جايگـاه مناسـبي   حاشيه خليج فارس حتي در مقايسه با چين به عنوان ي
 . ندارند و در اين زمينه كارهاي زيادي را در پيش دارند

هاي تعديل ساختاري در  ترين و در عين حال دشوارترين بخش سياست سازي مهم خصوصي
آميز آن، ساختار نظام مالكيت و مناسبات اجتماعي  اقتصاد يك كشور است كه اجراي موفقيت

گيري بخش خصوصي رقابتي و مستقل از  ن و گذار به سمت اقتصاد بازار و شكلتوليد را دگرگو
سازي صرفاً به معني كاهش مالكيت دولت نيست  كند، بنابراين خصوصي پذير مي دولت را امكان

بر اين اساس واگذاري . بلكه به منزله تغيير نظام مالكيت و قواعد و قوانين حاكم بر آن است
شده مصداق   سهام مديريتي واحدهاي واگذار  هادهاي بخش عمومي يا حفظهاي دولتي به ن بنگاه

هم در ايران و هم در اكثر كشورهاي نفتي ). 3 :1386قادري، ( سازي نيستند واقعي خصوصي
ي بيمه يا ها ها به بخش عمومي مثالً در ايران صندوق بازنشستگي و شركت انتقال برخي شركت

  اقتصادها
  اعتبار داخلي براي بخش خصوصي

% of GDP 
1990 2005 

 40.9 33.8 ايران

 000 000 عراق

 53.9 54.7 عربستان سعودي

 63.1 52.1 كويت

 60.9 38 امارات متحده عربي

 114.4 87.7 چين

 101.7 97 سنگاپور

 171.1 51.2 دانمارك

 39.9 35 خاورميانه و شمال افريقا

 101.1 73.9  شرق آسيا و پاسفيك
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هاي سلطنتي كه تبديل انحصار دولتي به انحصار در  خانواده در كشورهاي ديگر با واگذاري به
تواند  نمي نيست و  معناي واقعي سازي به باشد خصوصي عمومي غيرخصوصي مي بخش

اين مشكالت عالوه بر . سازي مدنظر را براي اقتصاد فراهم آورد دستاوردهاي خصوصي
  .باشد مياد اين كشورها ها و كوچك بودن بخش خصوصي و سهم ناچيز آن در اقتص محدوديت

  در كشورهاي نفتي خليج فارس پذيري رقابت - 3-4

آزادسازي بازارها، گشايش اقتصاد كشور به روي  :هاي رقابتي عبارتند از مهمترين سياست
بسياري از كشورها  .كشورهاي ديگر جهان، ارائه مقررات متعدد و تأسيس نهادهاي عمومي

. )14 :1386 ،آكوسال( اند المللي قرار داده سازي و گشايش بينسياست رقابتي خود را بر پايه آزاد
ها و بخش خصوصي در بازار جهاني پذيري و ايجاد بستر الزم براي حضور شركت تسهيل رقابت

هاي نفتي خليج فارس بايد با اتخاذ قوانين و  بنابراين دولت .باشد ها ميوظايف دولت از اهم
ها شايد هنوز  در واقع اين دولت. كردن توليد گام بردارند بتيمقررات و هدايت بازار به سمت رقا

رده احساس نك واقعيالزم براي رقابت در اقتصاد جهاني را به طور  سازياحساس نياز به بستر
بايستي اتفاق ولي يكي از اصالحات الزمي كه به منظور تعامل مثبت با اقتصاد جهاني مي. باشند

كه اين . مربوط به افزايش توان رقابت در بازارهاي جهاني است افتد اصالح ساختارها و مقررات
هاي مختلف اقتصاد و نه دخالت  هاي بخشابتدا بايد با افزايش بعد نظارتي دولت بر فعاليت

و تصويب قوانين و مقررات الزم و تشكيل دادگاهها و ديوانهاي حل اختالف در  دولت در آنها
بايستي ابزار و  ها ميدر بخش ديگر دولت و اتفاق بيفتد تيهاي غيردول جهت اطمينان بيشتر بخش

هاي خصوصي داخلي و خارجي را به منظور توليد كاال و خدمات صنعتي و لوازم حضور بخش
مجمع جهاني اقتصاد با توجه به سه شاخص رقابت . دنهاي توليد در داخل ايجاد كنكاهش هزينه

اقدام  3و كيفيت محيط كسب و كار ملي 2ها شركتو ادغام استراتژي و عمليات  1پذيري تجاري
توان در  كه در واقع كشورهاي مختلف را مي. سازي رقابت پذيري جهاني نموده است به شاخص

  :)6جدول شماره ( پذيري با هم سنجيد زمينه ايجاد بستر الزم رقابت

                                                           
Business Competitiveness Index.١   
Sophistication of company operations and strategy.٢  
Quality of the national business environment.٣  
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  2007- 2006پذيري جهاني در سال  خص رقابتشا: 6جدول شماره 
  كشورها  مقدار  ه در منطقهرتب  رتبه در جهان

  كويت 4.66  1  30
  قطر 4.63  2  31
  عربستان سعودي 4.55  3  35
  امارات متحده عربي 4.50  5  37
  ايران  -  -  -
  عراق  -  -  -

Source: :http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_ 
2007/ gcr2007_rankings.pdf . 

 كشورهاي ايران و عراق در اين جدول داراي شاخص نيستند اما اين به منزلـه وضـعيت بهتـر   
ني، نفتـي،  كلي بيشتر صادرات اين كشورها را مواد معـد  طور به. اين كشورها در اين جدول نيست

اين به معنـاي  ) رجوع شود 2به نمودار شماره (دهد يافته از اين مواد تشكيل مي گازي و يا تشكيل
دهد، اين كشورها حضور اين است كه در ديگر كاالها كه بستر اصلي رقابت جهاني را تشكيل مي

  .ي ندارندچندان

اين كشورها موجب افـزايش  همچنين ورود منابع ارزي فراوان از محل صادرات مواد اوليه به 
هـاي ديگـر    پذيري و امكانات رشد صادرات را در بخـش  ارزش حقيقي پول داخلي شده و رقابت

افـزون بـر ايـن تـوهم     ). بيمـاري هلنـدي  ( دهـد  اقتصاد ملي بويژه در بخش صنعتي كـاهش مـي  
رگزاران دهـد كـه تـالش كـا     مـي اي شـكل   را نيـز بـه گونـه    ها ناپذيري منابع، استراتژي بنگاه پايان

هـاي درونـي،    اقتصادي در بخش خصوصي به جاي آن كه مصروف توسـعة امكانـات و ظرفيـت   
گردد، هماننـد همگنـان خـود در    ... ي فني، بازاريابي، رشد و افزايش كيفيت محصول وها نوآوري

بخش عمومي، به سمت اتخاذ تدابيري در جهت ستاندن سهمي از درآمـدهاي ارزي و در اختيـار   
هـاي اقتصـادي جامعـه حـاكم      شود و طبعاً لختي و عدم تحرك بـر فعاليـت   ايت ميگرفتن آن هد

در همين حال بخش تجارت با توجه به رشد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مـواد  . گردد مي
هـاي زود بـازدة    يابـد و فعاليـت   تناسب با بخش توليد گسـترش مـي   خام و كاالهاي نخستين، بي

ـ   تقريباًهاي  به سوي فعاليت خدماتي، ساختار توليد ملي را در ايـن فراينـد   . كشـاند  مـي  دغيـر مول
آيد كه همراه با اختالل در توزيـع درآمـدها    بر در جامعه پديد مي جو و رانت هاي ممتاز رانت گروه
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گيري تقاضاهاي قطبي و غيرمتناسب با مرحلة رشد و توسعه اقتصاد ملي، سـاختار تقاضـا    و شكل
ي افزون بر تنگناهاي توليد و عرضه مبدل كرده و در نتيجه رونـد تعامـل   را نيز به تنگناهاي جديد

و گسـترش واردات را بـيش از پـيش تقويـت      وري بهـره يك سوية تجاري و دور باطـل كـاهش   
   ).19 :1383صديقي، ( كند مي

  چشم انداز ژئواكونوميك كشورهاي نفتي خليج فارس -4

يـك قطـب نظـامي در جنـگ سـرد، منـاطق       با پايان جنگ سرد و فروپاشي شـوروي بـه عنـوان    
 انـد  ه، آلمان، و ژاپن در سه منطقه جغرافيايي جهان ظهور يافتآمريكااي در جهان به رهبري  گانه سه

مجموعـه  . باشـد  كه اين مهم نشان دهنده گذار از عصر ژئوپليتيك ثابت به ژئواكونوميك سيار مـي 
كه در اوايل قـرن بيسـتم و يكـم از    اين تحوالت سنگ بناي جهاني شدن اقتصادي جديدي است 

هاي بسـيار مهمـي   كشورها و مناطق ديگر در اين مسير گام. سرعت بيشتري برخوردار شده است
  .توان از چين، هند، برزيل و كشورهاي شرق آسيا نام برده شودكه مي اند هبرداشت

قي و ، چند كشـور اروپـاي غربـي، آسـياي شـر     آمريكادر مجموع فضاي اقتصاد جهان توسط 
در اين فضاي جديد، جهاني شدن منـاطقي ماننـد آفريقـا مركـزي و     . شود جنوب شرقي تعيين مي

بـا   اين تحوالت به معناي آن است كه جهان به سـمت منـاطقي  . حتي روسيه نقش چنداني ندارند
در اين تغييرات جديد، درجه اهميت مناطق ديگـر  . ژئواكونوميك در حال حركت است محوريت

يت ژئوپليتيك آنها بلكه به واسطه قـرار گـرفتن در حلقـه تعـامالت ژئواكونـوميكي،      نه فقط موقع
مكانيزم حركـت و   تأثيرتحت  گردش و رشد اقتصاد ساير كشورهاي جهان شديداً. شود تعيين مي

به اين ترتيب جهاني شـدن داراي يـك هويـت جغرافيـايي،     . باشدنيروي جاذبه اين سه منطقه مي
گيـرد و   ر قوي و پردوام است كه فرايند جهاني شدن در بطن آن انجام مـي سياسي و فرهنگي بسيا

دريافـت ايـن امـر بـراي شـناخت عملكـرد و       . پذيرد مي تأثيرها و پيامدهاي آن شديدا  از ويژگي
در چنـين فضـايي تـدوين اسـتراتژي و     . چگونگي فرايند جهاني شدن داراي اهميت كليدي است

ي كشورهاي در حال رشـد مسـتلزم دريافـت و شـناخت ايـن      برنامه توسعه اقتصادي مناسب برا
ــد اســت  ــوميكي جدي ) 56 :1386هاشــميان اصــفهاني و گرجــي، ( هويــت و تحــوالت ژئواكون

هــاي الزم بـراي ورود بــه چنــين رقابـت ژئواكونــوميكي پيــروي از قواعـد مــورد نظــر     شـاخص 
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ـ  آزاد و باز كردن دروازه رنئوليبرالهاي بازا پـذيري و شـفافيت    رقابـت  هراهمـ  ههاي باز اقتصـادي ب
گذاري، توليد انبوه، پيشرفت تكنولوژي و سـپس صـادرات بـاال     اين امر به سرمايه. اقتصادي است

  .اند هكه كشورهاي نفتي خليج فارس گام اساسي در اين راستا برنداشت. منجر خواهد شد
پوشـش دادن بـه   ، به عنوان پديده سياسى، بـراى  يافته توسعههاى ژئواكونومى، در ميان ملت

المللـى اكثـر    هـاى بـين  همچنين روشى براى تحليل سياست. است فضاى جديد رقابتى درآمده
ها به دنبال فضاى جديـد بـراى مانورهايشـان هسـتند،     در دنيايى كه ملت .قدرتهاى غربى است

 عزتـى، ( دهـد  المللى ارائه مى نظيرى براى فهم و درك مسائل بين ژئواكونومى شبكه بى رهيافت
توان به خوبي بـه   با نگاهي به تعامالت اقتصادي در جهان جهاني شده امروز، مي .)113: 1380

هـاي مقايسـه تطبيقـي بـين     دليل و اهميت توجه به رويكـرد ژئواكونوميـك محـور، در تحليـل    
كشـور توليـد    15درصد كل توليدات صنعتي جهان توسط  84امروزه . كشورهاي جهان پي برد

 ژاپـن ) درصـد 25(آمريكـا  درصد متعلق بـه سـه كشـور     57مقدار نزديك به شود كه از اين مي
المللي وضـعيتي مشـابه وجـود     در عرصه تجارت بين. باشد مي) درصد12( و آلمان) درصد20(

، اتحاديـه اروپـا، آسـياي شـرقي و     آمريكادرصد كل صادرات جهان توسط  80نزديك به . دارد
شـود،   به كشورهاي درون سه منطقـه صـادر مـي   گيرد و حجم عمده آن  جنوب شرقي انجام مي

درصـد واردات جهـان بـه ايـن سـه منطقـه        70الزم به ذكر است كـه در مجمـوع نزديـك بـه     
توليد و انباشت دانش و اختراعات كه محور تحوالت فناوري و اقتصاد االخره ب. اختصاص دارد

پديـده بـه طـور عمـده در      كانون اين. باشد، بيشترين تمركز جغرافيايي را داردمدرن جهاني مي
 97 طبـق آمـار سـازمان ملـل    . اروپا و سه چهار شهر آسياي شرقي قـرار دارد  آمريكاچند شهر 

صـنعتي و   يافتـه  توسـعه درصد تمام اختراعاتي كه در جهان به ثبت رسيده مربوط به كشورهاي 
  ). 55 :1386هاشميان اصفهاني و گرجي، ( ستآمريكابخش عمده آن متعلق به 

، سياسـى نيسـت، بلكـه    ژئوپليتيـك برعكس  ونه كه قبالً اشاره شد، هدف ژئواكونومى،همان گ
امروزه دولتها، كارگزار و نماينده اقتصـادى  . است منافع ملى با استفاده از ابزارهاى اقتصادى تأمين

تـوان   گيـرى از موقعيـت و   بـا بهـره  . همواره تالش دارنـد  هاى بزرگ كشورشان هستند وشركت
 .كننـد  ايجـاد  كشـورها  را بـين  و تبـادالت اقتصـادى   موجبـات تسـهيل ارتباطـات   سياسى خـود،  
صاحبان منابع ارتباطات معلوم و منطقـى فـراهم    خواهد با توان دولتها ميان ملتها و ژئواكونومى مى
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اين امر مهمي است كه كشورهاي نفتي نيز نبايـد از آن دوري كننـد جهـاني شـدن اقتصـاد      . آورد
بزارها براي ايجاد و تقويت مناطق ژئواكونوميكي در جهان، با ايجاد تسـهيالت  اكنون از مهمترين ا

امري كه كشورها براي دست يـافتن بـه   . ، توليد و تجارت در جهان استگذاري سرمايهالزم براي 
كشـورهاي نفتـي بـا    . انداقتصاد قوي و افزايش جايگاه خود در معادالت جهاني به آن روي آورده

رهايي كه در اين پژوهش به آنها اشاره شد راه طـوالني بـراي رسـيدن بـه ايـن      توجه به برخي آما
 همـراه  بـه اهداف دارند كه اولين آن كاهش حجم دولـت و نـه مسـئوليت آن، افـزايش كارآمـدي      

كه مناطق ژئواكونوميكي جهان براي دست يافتن به آن  اي هتجرب. گسترش فضاي خصوصي است
به معناي كاهش نقـش دولـت نيسـت بلكـه بـه معنـاي مـديريت و         اين صرفاً طبعاً. اند هانجام داد

ساماندهي دولت بر بازار به منظور تقويت بازار و گسـترش توليـد و ايجـاد بسـتر مناسـب بـراي       
رغم داشتن منابع انرژي ها در اين منطقه عليكه عملكرد دولت. هاي خصوصي استرقابت بخش

ش نبوده است و اين منطقه از جايگاه ژئواكونـوميكي  بخ و جايگاه مهم ژئوپليتيكي، چندان رضايت
دهد كه كارهاي بسيار زيادي باشد و آمارها به ما نشان ميمناسبي در اقتصاد جهاني برخوردار نمي

ايـن يـك   . بايستي در اين راستا به منظور بازتعريف تعامل با جهاني شدن اقتصاد صورت گيردمي
گرايي در راسـتاي تعامـل مثبـت بـا      ي برونها با اتخاذ سياستالزام به منظور باز كردن راه توسعه 

  . اقتصاد جهاني است

  گيري  نتيجه

شدن اقتصاد، كشورها براي دستيابي به قدرت اقتصادي كه از پيامدهاي مهـم ايـن   در عصر جهاني
رمها و قواعـدي خاصـي پيـروي    اند و در اين راستا از ُنعصر است به رقابت با همديگر برخواسته

روي آوردن بـه  . كه بتوانند در راستاي دسـتيابي بـه اهـداف خـود از آنهـا بهـره بگيرنـد       . كنندمي
هاي ژئواكونوميكي اقتصادي و ايجـاد فضـاي   بنديبلوك همراه بههاي نئوليبرالي اقتصادي سياست

باز براي فعاليت بخش خصوصي به منظور رشد و توسعه، از جمله راهكارهاي و قواعد اين دوره 
انـرژي  منبـع  موقعيت ژئوپليتيـك و   رغم عليها منطقه خليج فارس مؤلفهبا توجه به اين . اشدبمي

ايـن ضـعف   . ها و مزاياي آن در راستاي توسعه و رفاه خود بهـره بگيـرد  نتوانسته است از فرصت
 طـور  همـان . سياسي نفتي اين كشورها جستجو كرد –عملكردي را بايد در ساختارهاي اقتصادي 
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توليدي با  –اند يك چرخه صنعتي  پژوهش بررسي شد؛ كشورهاي نفتي منطقه نتوانسته كه در اين
ها با توزيع نفت بين مردم با يك دولت مولـد متكـي    دولت. مشاركت بخش خصوصي ايجاد كنند

صادرات اين كشورها از تنوع توليدي برخوردار نيست و به همين منظـور  . بر ماليات فاصله دارند
همگرايي اقتصادي را در جهت رفع نيازهاي كشورهاي منطقه و افزايش تجـارت   اند يكنتوانسته

ارتباط كشورهاي اين منطقه با اقتصاد جهاني از طريـق فـروش    عمدتاً. اي ايجاد كنند درون منطقه
  .باشدنفت و واردات كاال مي

تعامل با اقتصاد جهاني يك تصميم سياسي است كه از روي عقالنيت اقتصادي صورت 
مثالً امارات . اند بعضي از كشورهاي منطقه در اين راستا عملكرد قابل توجهي داشته. گيرد مي

مستقيم  گذاري سرمايهدر جذب . ي مهمي برداشته استها متحده عربي در صادرات غيرنفتي گام
اما ايران حتي نتوانسته است به اندازه قطر با . خارجي عربستان در رتبه اول منطقه قرار دارد

جهان  39در آزادسازي اقتصادي كويت در جايگاه . جذب كندFDI  هزار نفر 700يتي حدود جمع
جهان و در رتبه آخر منطقه و اين نشان  151و در رتبه اول منطقه قرار دارد و ايران در رتبه 

بسياري از اين آمارها كه در . دهندة اين است كه ايران كمترين تعامل را با اقتصاد جهاني را دارد
اول اينكه اين منطقه . كند ين پژوهش به آنها اشاره شده است چند نكته را به ما ياد آوري ميا

رغم داشتن منابع زياد زيرزميني از جمله نفت و گاز و موقعيت ژئوپليتيك مهم نتوانسته به  علي
دوم اينكه دولت در اين كشورها به دليل كسب درآمدهاي عظيم . توسعه مناسب دست پيدا كند

. كند تي داراي حجم زياد در اقتصاد و به تبع آن خود را مسئول توسعه و رفاه تلقي مينف
هاي اكثر اين كشورهاي در جهت رشد اقتصادي و رفاه شهروندان، ناشي از  كه شاخص درحالي

در اقتصاد سياسي نفت پايه، بخش . توسعه پايدار و تقويت حضور شهروندان نبوده است
گذار در تصميمات دولت برخوردار نيست و رقابت اساس توسعه و تأثيرخصوصي از جايگاه 

آزادسازي به معناي واردات است و صادرات مبتني بر . دهد رابطه توليدكنندگان را تشكيل نمي
اينكه بعضي از اين كشورها در برخي  رغم علي. باشد مواد معدني و مواد هيدروكربني مي

اند اما وابستگي دولت در اكثر اين كشورها به  يافتهها به دستاوردهاي قابل توجهي دست  شاخص
توسط دولت  عمدتاًها  گذاري نفت به شدت باالست، اقتصاد آنها به شدت دولتي است، سرمايه

گيرد، عرصة رقابت متوازن نيست و از شفافيت الزم به منظور حضور بخش صورت مي
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قه خود را ضامن رقابت و ناظر ها در اين منط دولت. ها برخوردار نيست خصوصي و غيردولتي
صدد  دانند و دردانند بلكه خود را ذينفع در اقتصاد و طرف رقابت ميتوسعه و مسئول رفاه نمي

هاي ليبرالها به  اين موارد با دستورالعمل. باشند كسب سود بيشتر و نفوذ بيشتر براي خود مي
وصية نئوليبرالها را دولت حداقل منظور تعامل با اقتصاد جهاني منافات دارد و اگر مهمترين ت

شود و نه يك طرف ذينفع، آنگاه بدانيم كه در عرصه اقتصادي و به عنوان ضامن رقابت ظاهر مي
در بعضي از . كند ن توصيه را جدي نگرفته و به آن عمل نمياي منطقهيابيم كه دولت در اين  ميدر 

ود در عرصة اقتصاد صورت دهد، اين كشورها دولت سعي دارد توسعه را با حضور قدرتمند خ
ولي تجربه ثابت كرده است كه دولت نه توليد كنندة خوب و نه مدير خوب و نه صادركنندة 

در كشورهاي شرق آسيا اگر نقش دولت در توسعه پر رنگ بود نه به اين معناست . خوبي است
نها عرصه را براي گذار در اقتصاد بودند، بلكه به معناي اين بود كه آ كه آنها تنها سرمايه

اقتصاد را به سمت توليد و صادرات . از بخش خصوصي حمايت كردند. گذاران باز كردند سرمايه
- ها را برداشتند ولي عرصه رقابت را باز نگه داشتند و با مرتبط شدن با جهانييارانه. سوق دادند

ي به سبب مشكل كاري كه در كشورهاي نفت. هاي جهاني استفاده كردند شدن اقتصاد از فرصت
كنند و آن توزيع ترين راه را انتخاب مي معموالً ساده. تواند انجام شود مشروعيت به راحتي نمي

چون نگاه بلندمدت به . باشد ها و بعضاً خدمات بهداشتي رايگان و غيره ميرانت به شكل يارانه
  . اند توسعه ندارند و توسعه را در اولويت كاري خود قرار نداده

داشتن  رغم عليگيري از اقتصاد جهاني  ي عملكردي و ناتواني در تعامل و بهرههاضعف
ي ها انرژي اين منطقه ورود اين كشورها به عرصه رقابتمنبع  موقعيت ژئوپليتيك و

به عبارت ديگر اين منطقه به . ژئواكونوميكي را در عرصه جهاني را با مشكل مواجه كرده است
هاي جهاني به يك منطقه ژئواكونوميك تبديل گيري از فرصت دليل ضعف عملكردي و عدم بهره

در معادالت جهاني اقتصادي سهم ناچيزي را متناسب با ژئوپليتيك خود برعهده دارد . نشده است
ي ها عملكرد كشورهاي نفتي آنها را از كورس رقابت. مربوط به فروش انرژي است عمدتاًكه 

ادي دور نگه داشته است و اين امر مهمترين دليل براي ژئواكونوميكي جهاني و قدرت يافتن اقتص
انرژي و عرصه  تأميندخالت و حضور بيگانگان در اين منطقه و تبديل كردن آن به يك منطقه 

فرايند جهاني شدن مهمترين ابزار و . ي بزرگ كرده استها ي استراتژيك قدرتها رقابت
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به قدرت اقتصاد و ارتقاي جايگاه ترين فرصت براي دستيابي كشورهاي اين منطقه  مناسب
كه الزم است اين كشورها براي آخرين بار تكليف خود را با فرايند . باشدژئواكونوميكي مي

جهاني شدن روشن كنند و با فعال شدن در عرصه ژئواكونوميك جهاني خود را از حالت انفعال 
و  يرا در راستاي توان مليعني ذخاير عظيم انرژي خود . و واكنشي برخورد كردن بيرون آورند

و تقويت موقعيت ژئواكونوميكي خود قرار دهند تا نه تنها حضور و دخالت بيگانگان در  اي منطقه
هاي  بايد پذيرفت هزينه. منطقه كم شود بلكه كشورها در مسير توسعه و پيشرفت قرار گيرند

اين يك . يابد ميفرسايش  و توان رقابت. شود عقب ماندن از بازار جهاني با گذر زمان بيشتر مي
ي اقتصادي در جهان است كه الزمه آن منوط ها الزام زماني براي حضور يافتن در عرصه رقابت

  . پذيري آن است به كاهش نقش دولت در اقتصاد و مسئوليت
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