
ػٌَاى پط از جٌگ دٍم جْاًی ٍ جٌگ ظرد، ًظام تیي الوللی خاصی کِ اکثر اًذیشوٌذاى تِ  چکیده:

. اٍلیي ًظریِ ّای لاتل اتکا ٍ رظوی تَظؼِ در ظالْای پط از جٌگ ٍ َّیذا شذکٌٌذ  تَظؼِ از آى یاد هی

جْت تازظازی ارٍپای ٍیراى شذُ هطرح شذ. ایي پصٍّش لصذ دارد زهیٌِ ّای پیذایش ٍ اتؼاد دٍلت ّای 

 شرق ظپط چٌذ کشَر ٍ فك شاپيتَظؼِ گرای کالظیک ٍ ًَتَظؼِ گرا را هَرد تررظی لرار دّذ. تجرتۀ هَ

رًٍذ ػولکرد آًاى تِ ػول آیذ ٍ   درتارُ هسیذ تر ػلت شذ کِ تحمیماتی دٍم جْاًی جٌگ از پط آظیایی

 کِ اظت تَظؼِ گرا دٍلتی دٍلت ذ. تِ طَر کلیتکن کن ػثارت دٍلت تَظؼِ گرا تر ظر زتاًْا تیاف

مین تشرکت هعتمین ٍ غیرهع ٍ تَظؼِ التصادی رشذ هٌظَر تِ ترًاهِ ریسی ّای التصادی در آى دٍلتورداى

ٍ فضای ًظام دٍ  دٍلت ّای تَظؼِ گرای کالظیک از درٍى هٌطك ٍ هٌاظثات ظرهایِ داری در تعتر .دارًذ

لطثی ٍ پط از جٌگ ظرد پذیذار شذًذ، در صَرتی کِ دٍلت ّای ًَتَظؼِ گرا در تعتر ٍ فضای جْاًی 

ف تِ فاصلِ گرفتي از ترٍکراظی کالظیک ٍ رغثت تِ هذیریت شثکِ ای شذى ظَْر یافتِ اًذ ٍ ػوذتاً هؼطَ

. هیکٌذّعتٌذ. از جولِ ٍیصگی ّا ٍ اتؼاد دٍلتْای تَظؼِ گرا ًمش ًخثگاى در اهر تَظؼِ پررًگ تر جلَُ 

ایي ًکتِ ّن لاتل تاهل اظت کِ تا تررظی ػَاهل پیذایش دٍلتْای تَظؼِ گرا، هثحث فمر ٍ گرظٌگی ٍ 

گیي ظیاظی ٍ اجتواػی ٍ جٌگ، تیشتر از ّر ػاهل دیگری تَجِ اًعاى را تِ خَد جلة هیکٌذ. فشارّای ظٌ

یکی از تعتر ّای پذیذ آهذى دٍلتْای ًَتَظؼِ گرا ٍلَع جْاًی ظازی ظت. تا جْاًی شذى هفَْم 

حاکویت هلی کِ دٍلتْای تَظؼِ گرا تر اظاض آى شکل گرفتِ تَدًذ کورًگ شذ، درحالی کِ دٍلت ّای 

َتَظؼِ گرا تر ًمش هردم ٍ ًْادّای خصَصی ٍ غیر دٍلتی تاکیذ دارًذ، ٍ ّویي اهر تاػث افسایش ً

تؼاهالت جٌثش ّای هردهی ٍ جَاهغ هذًی شذ کِ در دٍلتْای تَظؼِ گرا ظرکَب هی شذ. تا ٍلَع جْاًی 

جْاًی ظازی  ظازی تِ دلیل افسایش آگاّیْا حکَهت ّای اظتثذادی دچار تحراى شذًذ. از دیگر چالشْای

در دٍراى جْاًی شذى  هی تَاى از تحراى دظتگاُ تَرٍکراتیک کالظیک ٍ کَچک شذى تذًِ دٍلتْا ًام ترد.

ترخی دٍلتْا تا ًمذ ًظریات دٍلت ّای تَظؼِ گرا الگَّای دیگری را هطرح کردًذ ٍ در حال کعة 

کِ دٍلتْای تَظؼِ گرا ًیس  ّایی ًیس ّعتٌذ. ایٌجا هعائل جذیذی هطرح هی شَد ٍ آى ایي اظت هَفمیت

کشَر ها ًیس از ظایر دٍلت ّای تَظؼِ گرا ٍ ّواًٌذ دٍلتْای ًَتَظؼِ گرا در هؼرض جْاًی شذى ّعتٌذ. 

ًَتَظؼِ گرا در هَاجِْ تا فرصتْا ٍ تْذیذّای جْاًی شذى هعتثٌا ًیعت. اکٌَى تا تَجِ تِ اٍضاع کًٌَی 

التصادی تَظط یکایک الشار پاییي جاهؼِ، تیشتر از پیش التصادی کشَر ٍ لوط ّرچِ تیشتر هؼضالت 

 .ًیاز هثرم تِ اظتفادُ توام ػیار از الگَی التصاد هماٍهتی احعاض هی شَد
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