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بزرگ  هایقدرت یرفتار اقتصادگذار در ساختار اقتصاد جهانی؛ 

 گذار دورهدر 
 *  1مهدی هدایتی شهیدانی

    
 چکیده

 ترین مبانی تعامل میان بازیگران جهانی مطرح بوده است.اقتصاد همواره به عنوان یکی از اصلی

سدت تدا در شدده ا های بزرگ موجبتاکید بر نقش محوری اقتصاد در سیاست خارجی قدرت

و  شرایط مختلف، هندسه ساختاری قدرت و به دنبال آن جایگاه ساختاری کشورها دچار تغییدر

الش ها منجر به ایجاد تغییرات جدی در میزان تأثیر و نفوذ بازیگران، و تتحول شود. این جابجایی

تدداول های نوظهور برای بازتعریف هنجارها، قواعد و ترتیبدات نهدادی مفراگیر از سوی قدرت

شود که الگوهای گردیده است. دوران گذار، مقطعی سیال برای فضای اقتصاد جهانی محسوب می

ترین بازیگران ساختار جهانی به همراه خواهد داشت. براین رفتاری منحصر بفردی را برای اصلی

 هایهای قدرتها و واکنشاساس، پرسش کلیدی مقاله آن است که در دوران گذار، مجموعه کنش

اهدد بدود   هایی برخدوردار خدو.جهانی نسبت به تحوالت ساختار اقتصادی جهان از چه مولفه

ای و تجاری از حوزه های پژوهش حاکی از آن است که موج فراگیر انتقال جریانات سرمایهیافته

 محور )به رهبری ایاالت متحده( به سایر جهات )چین، برزیل، هند، روسیه و ...(اقتصادهای غرب

 باشد که موجب شده تا بتوان دو نوع الگوی رفتاری را مشاهده کرد. از یک سوحال پراکنش می در

پذیری و نیز ترمیم نقایص ساختار فعلی، اقدامات قابل توجهی از سدوی برای ممانعت از آسیب

ها و رغبت بازیگران نوظهور برای ایاالت متحده در حال پیگیری است. و از سوی دیگر، واکنش

 .الملل فراهم آورده استنظم نوین اقتصادی زمینه اصطکاک حداکثری را در ساختار نظام بین بنای
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  :مقدمه

د. ایدن باشالملل از ماهیتی بسیار متزلزل و متحول برخوردار میشرایط حاکم بر نظام بین

ای های اقتصادی تسرّی داده است. به گوندههای سیاسی به حوزهویژگی خود را از حوزه

سدال گذشدته،  50محور در دوران که با وجود استمرار و تسلط روندهای اقتصادی غرب

های نوظهور براساس آمارهای نهادهدای اقتصدادی اقتصاد قدرتدر  یگذارهیسرما زانیم

ن ت. نتیجه این تحدول آن اسدت کده بدا توجده بده افدزایش میدزامعتبر افزایش یافته اس

های نوظهدور، رویکردهدای آتدی سدایر های اقتصدادی قددرتها در حوزهگذاریسرمایه

تری خواهدد واحدهای سیاسی در حال توسعه نیز به سمت این بازیگران تمایل فزایندده

 نیدااسدت.  یدیشد اریدر حال تجربه تحوالت بسدر واقع ساختار اقتصادی دنیا،  یافت.

و بده  شدوندیم یاو منطقده یجهدان یدر بازارها یجد یهاموجب تکانه بعضاًتحوالت 

هان غدرب جاواخر،  نی. تا همگردندیقلمداد م هاآندر  یاساس راتییتغ آغازکننده ینوع

امدا بدا  کدرد یم کتهید یجهان ینظام اقتصاد یاهبخش ریخود را بر سا نیو قوان طیشرا

رشدد  افدزایش میدزاننوظهدور،  یدر کشدورها هایگذارهیسدرما زانیم شیه افزاتوجه ب

 یددر مدار اقتصا ایعمده هایچرخشاقتصادی و تولید ناخالص داخلی سایر بازیگران 

 .شودشاهده میم ینظام جهان

بدزرگ  یاقتصدادها رینوظهور نسبت به سدا یهاکشور یِروند پر شتاب رشدِ اقتصاد

شده  هاآنناخالص جهان و ارتقاء رتبه  دیکشورها در تول نیسهمِ ا شیجهان موجب افزا

 هیو روسد یجندوب یقدایهند، آفر ل،یبرز ن،یهمچون چ ییکشورها یاست. رشد اقتصاد

 2016در سال  کهیطوره. بداده استرا به خود اختصاص  یاز اقتصاد جهان ییسهم بسزا

این رقم موجب نگراندی صادر کرد.  کاال کایدالر به آمر اردیلیم 500از  شیب نیکشور چ

ایاالت متحده و تا حدودی اروپا از بازتعریف هنجارها، قواعد و ترتیبدات نهادینده شدده 

و  ، روسدیهلیدهند، برز ن،یچبه این سو توسط کشورهایی همچون  1945غربی از سال 

بده  وتویپروتکل ک لیتبد به عنوان نمونه،ظهور به نفع خود شد. درحال یهاقدرت گرید

 او ید ،(1محیطی پداری یی )توافدق زیسدتآب و هوا راتییدر مبارزه با تغ یتوافق جهان

در  (2001) دور دوحدهمدذاکرات در  آزاد تجدارت قیاز طر ی بیشتریبازارها کردنفعال

                                                             
1. Paris climate accord (Paris Agreement) 
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رشددد و ظهددور . اندمحدودسددازی و ایجدداد تحددوالت یادشددده نقددش بدده سددزایی داشددته

، و گدروه قدایآفر هید، اتحادیشانگها یهمکار زماناآن، سآسه ی نظیرامنطقه یهاسازمان

ها با ترتیبات نهادی و گران در مورد تقابل آنهای دیگری بودند که تحلیلچالش ک یبر

کردند. اکندون براسداس آمارهدای های فراوانی را منتشر میزنیاقتصادی درجریان، گمانه

های ر گرفتده اسدت کده نشدانهای از مقطع زمانی قرامنتشرشده، اقتصاد جهانی در مرحله

باشدد. پرسدش اصدلی مقالده براسداس های پیشین، در حال رونمایی میبینیتحقق پیش

 گریکدیرقابت نسبت به  نیا طرفیناز  کیهراقتصادی رفتار مقدمه ذکرشده آن است که 

پدژوهش آن اسدت کده در  هیفرضد برخوردار اسدت  ییهایژگیدر دوران گذار از چه و

نسدبت بده  اندهیگراو کنترل یمحور به استمرار رفتار رقدابتغرب یقتصادهادوران گذار، ا

 دهنددهموازنه یروهدایاداره و مهدار ن قیاز طر ینوظهور در نظام اقتصاد جهان یهاقدرت

این الگو از طریق ایجاد گسست در پیوند میان رقبدا، نادیدده  ادامه خواهند داد. یاقتصاد

های شده قبلدی از طریدق تصدویب تعرفدهات نظم وضعگرفتن و حتی زیر پا نهادن ترتیب

هدای تجداری انددازی جن های اصلی و به راهگمرکی بر اقالم واردشده از طریق قدرت

اسدتمرار خواهدد داشدت. روش پدژوهش  1شدت همچدون جند  ارزیمدت و کمکوتاه

 هدا براسداسحاضر استفاده از آمارهدای مراکدز و نهادهدای معتبدر و اعتبدار سدنجی آن

ها و واقعیات سیاسی خواهد بود. در نتیجه برای های استنادی و تطبیق آن با مالکروش

شده تالش گردیده است تا از مندابع پاسخ به پرسش پژوهش و اعتبارسنجی فرضیه ارائه

کنندده چگدونگی و میدزان رشدد و تندزل اعتبدار و درجده ای و اینترنتی که بیانکتابخانه

 برداری شود.ستند، بهرههای بزرگ هاقتصادی قدرت

 

 رویکرد نظری: رئالیسم اقتصادی. 1

الملدل و البتده ها در میان نظریات روابدط بینترین پارادایمنظریه رئالیسم یکی از قدیمی

شود. اگرچه رویکردهای رئالیستی به واسطه تاکیدد الملل محسوب میاقتصاد سیاسی بین

اند، اما طیف وسیعی از مورد انتقاد قرار گرفتهبیش از اندازه بر تعامالت سیاسی و امنیتی 

اقتصاددانان سیاسی از این نظریه برای توصیف روابط اقتصدادی میدان کشدورها اسدتفاده 

                                                             
1. Currency War 
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الملل مناسب کنند. از جمله دالیلی که موجب شده تا رئالیسم برای اقتصاد سیاسی بینمی

هدای قدرت و قابلیت تشخیص داده شود آن است که مفاهیم تاکیدشده رئالیسم همچون

 شوند.ای مؤثر به انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی کشورها مربوط میگونهنظامی به

اند. بده های کالسیک ارتباط خود را با روابط اقتصادی نشان دادهبسیاری از رئالیست

فرض یک نظدم سیاسدی احتمدالی علم اقتصاد پیش "نویسد: می 1عنوان نمونه ای.اچ کار

 ,Carr) "تواندد سدودآورانه باشددگداه نمیتهی مطالعه آن بددون سیاسدت هی است  من

سداز . چنین نگرشی ریشه در این مسدلله دارد کده قددرت اقتصدادی زمینه(117 :2001

تدر باشدد، شدرایط بدرای باشد  و در واقع هرچقدر یک اقتصداد بزرگقدرت سیاسی می

سر خواهد بدود. کدار معتقدد اسدت کده تر در آن بیشتر میامکان تأمین دفاع ملی پیشرفته

فرسایش اقتصاد یک کشور رقیب همچدون شکسدت ارتدش آن کشدور بسدیار وخدیم و 

زا خواهد بود. از منظر کار، قدرت اقتصادی به عنوان ابزار نفوذ در دو شکل مدورد هزینه

استفاده قرار خواهد گرفت: صادرات سرمایه و کنترل بازارهای خارجی. دیپلماسدی دالر 

دادن اهمیدت صدادرات سدرمایه تواند به عنوان مثال خوبی برای نشدانالت متحده میایا

های تجاری متقابل بده انجدام نامهتر از طریق موافقتمعرفی شود. کنترل تجاری نیز پیش

رسید. مثالً، امپراتوری بریتانیدا کاالهدای مصدرفی خدود را از کشدورهایی خریدداری می

عمده ذغال سن  و کاالهای تولیدی این کشور به شمار کنندگان کرد که جزو مصرفمی

المللدی رفتند. بنابراین قدرت خرید در اقتصاد جهانی به عنوان یک دارایی حیاتی بینمی

 .(Carr. 2001: 125-126) رودبرای نفوذ سیاسی به شمار می

الملل برای توصدیف توسدعه تداریخی روابدط پارادایم رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین

تر باشد. منتهی رویکردهای سنتیهای مرتبط با آن مناسب میالملل و جن اقتصادی بین

گرایی اقتصادی در تبیین موضوعاتی همچون رشد و گشایش همچون مرکانتیلیسم و ملی

برخدی از  اندد.اقتصادی، تجارت آزاد و تحدرک سدرمایه در ادوار مختلدف نداموفق بوده

اندد. بده تنی بر هژمونی اقتصادی حمایت بده عمدل آوردهها از نظام اقتصادی مبرئالیست

میالدی، برخی از اندیشمندان، نظریه ثبات هژمونیک  1980و  1970عنوان نمونه در دهه 

را پیشنهاد کردند. استدالل اصلی این نظریده آن بدود کده یدک قددرت هژمدون خواهدد 

                                                             
1. Edward H. Carr 
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را ایجداد کندد، ثبدات و  ها و نهادهای مرتبط با آنتوانست قوانین اقتصادی جهانی، رژیم

طور که امپراتوری روم تجارت آزاد گشایش اقتصادی را برای همه اعضا حفظ کند. همان

را به عنوان ابزار تسلط در پیش گرفت، ایاالت متحدده نیدز پد  از جند  جهدانی دوم 

براساس تجارت آزاد و گردش سرمایه ایجاد کرد. این الگو به سیستم اقتصادی جهانی را 

المللی پدول و المللی همچون سازمان تجارت جهانی، صندوق بینهای بینسازمانایجاد 

بانک جهانی منجر شد. ایاالت متحده، برنامه بازسازی اروپا را که عمدتاً به عنوان طدرح 

شود، با هدف مقابله ایدئولوژیک نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و با مارشال شناخته می

هیل رشد اقتصادی مورد پیگیری قرار داد. آمریکا درصدد شعار حذف موانع تجاری و تس

بود تا از رفتن اروپا در دامن شوروی و کمونیسم جلوگیری کند. تشکیل جامعه اروپا نیز 

به منظور تقویت اقتصاد کشورهای مرکزی و غربی این قداره در دوران جند  سدرد بده 

مچدون کمونیسدم را رفت. بسیاری پایان جن  سرد و رفدع تهدیدد خدارجی هشمار می

کنند. تدأثیر دیگدر ایدن دلیلی بر به خطر افتادن یکپارچگی کشورهای اتحادیه قلمداد می

 موضوع بر افول رهبری اقتصادی جهان به هژمونی ایاالت متحده ختم خواهد شد.

گرایی زمینه فروپاشی تدریجی توان مشاهده کرد که چگونه حمایتدر این لحظه می

طور که امپراتدوری را با خود به همراه خواهد داشت. در واقع هماننظم اقتصادی کنونی 

گرایی اقتصادی بدا فروپاشدی مواجده بریتانیا پ  از جن  جهانی اول به واسطه حمایت

توان برای ایاالت متحدده متصدور بدود. بده طدور کلدی شد، سرنوشت مشابهی را نیز می

 نی خواهدیمی بر ساختار اقتصاد جهاهرگونه افول در میزان توانمندی آمریکا نتیجه مستق

 .(Kindleberger, 2003: 80) داشت

کننده اقتصداد جهدانی ای از قوانین و هنجارهایی که تنظیمهژمونی براساس مجموعه

ای در فرایند کنندهالمللی نقش تعیینهای بینگیرد. در این ساختار، رژیمهستند، شکل می

بدرد کده مفداهیمی توان پی کنند. براین اساس میتوزیع ثروت در اقتصاد جهانی ایفا می

الملل تا چه انددازه مهدم های نسبی و مطلق برای کشورها در تجارت بینهمچون مزیت

کنندد. المللی قلمداد میهای نسبی را مانعی برای همکاری بینهستند  مثالً برخی مزیت

هدا ی فهم موضدوع رژیمبرانیز  1هایی همچون استفان کراسنراین دیدگاه توسط رئالیست

                                                             
1. Stephen Krasner 
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الملدل تدالش مورد استفاده قرار گرفته بود. او معتقد بود که کشورهای اصدلی نظدام بین

ها را برای منافع خدود طراحدی کنندد. ایدن طراحدی شدامل شدرایط کنند تا این رژیممی

باشدد. در گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی میها از سرمایهتجارت، توزیع مزیت

. در (Krasner, 1982: 205)ها به قدرت و منافع وابسته اسدت رد ایجاد رژیماین رویک

همده  -1مطرح شده توسط دیوید ریکاردو -شدن کارکردهانتیجه، براساس اصل تخصصی

های موجود در یک نظام اقتصادی با کارکرد مشخص منتفع شوند. کشورها باید از مزیت

حدی رژیمدی جهدت پیشدبرد رهبدری خدود در این ساختار، هژمون جهانی به دنبال طرا

ای طراحدی شدوند کده سدایر کشدورها و مندافع گوندهها بایدد بهباشد. همزمان، رژیممی

اقتصادی را برای حفظ این نظم متمایل شوند. این شیوه، به قدرت هژمون امکان استفاده 

 .کنداش را فراهم میانحصاری از موضوعات اقتصادی و نهایتاً تسهیل نفوذ سیاسی

هدایی کده مسدتقیماً گیری مزیتهدا بدرای انددازهمعتقد است که مطالعه رژیم 2گیلپین

. امدا بایدد ایدن (Gilpin, 2001: 78)باشد کنند، ضروری میقدرت سیاسی را متأثر می

کده معتقدندد تجدارت آزاد  -نکته را در نظر داشت که مفروضات اولیه نظریات اقتصادی

، بده واسدطه عددم در نظدر -آوردطلق را به ارمغان میبرای همه کشورها دستآوردهای م

. (Kirshner, 2009: 37)های فکری نخبگان سیاسی مورد تردید قرار دارند گرفتن قالب

ها معتقدند که نظم اقتصادی جهانی لیبرال، تنها به نفع آمریکا شدکل بسیاری از رئالیست

های اقتصادی تقاد داشت سیاستیکی از این افراد بود که اع 3گرفته است. سوزان استرنج

آمریکا، بر کل اقتصاد جهانی تأثیر منفی بر جا نهاده اسدت. از نظدر او قددرت نامحددود 

 ,Strange)آمریکا عاملی است که منجر به کسری بودجه شدید در این کشور شده است 

1997). 

ی هایی که پ  از جند  دوم جهداننظام اقتصادی دنیای امروز براساس الگوی رژیم

توسط امریکا تنظیم شد، به پیش رفتده اسدت. حتدی پد  از فروپاشدی اتحداد جمداهیر 

ها، نظام اقتصادی شوروی و با استقالل کشورهای جدید، این نظام فراگیرتر شد. رئایست

دانند. اگرچه باید این مسدلله را کنونی جهان را انعکاس توزیع قدرت در کل ساختار می

                                                             
1. David Ricardo 
2. Robert Gilpin 
3. Susan Strange 
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های در حدال ظهدور بدا توجده بده حال توسعه و قدرتدر نظر داشت که کشورهای در 

میزان نفوذ خود در این نظام، از جایگاه و قددرت اقتصدادی خدود بده شددت ناسدازگار 

هستند. در این راستا، کشورهایی همچون چین و روسیه در تالش هستند تا سازوکارهای 

دهدای تحدت اقتصادی مستقلی را )همچون بانک توسعه بریک ( به عنوان جایگزین نها

المللی پول ایجاد کنند. عالوه بدر ایدن رهبری آمریکا همچون بانک جهانی، صندوق بین

ای نیز هستیم که خود را در های تجاری منطقهبندیهای اعتراضی، شاهد بلوکنهادسازی

هددای اقتصددادی اوراسددیایی )اتحادیدده اوراسددیایی(، سددازمان قالددب سددازمان همکاری

 نهند.چین به نمایش می-آنا منطقه آزاد تجاری آسههای شانگهای و یهمکاری

هدای در چنین بستری، رفتارهای تهداجمی کشدور هژمدون یعندی اسدتفاده از توانایی

اقتصادی برای افزایش قددرت و اسدتمرار رهبدری خدود، بده منزلده تدالش بدرای رفدع 

هدای گردد. نمونه بسدیار مهدم ایدن رویکدرد در وضدع تحریمهای آن تلقی میطلبیجاه

های سنگین از سوی آمریکا نسبت بده رقبدای جهدانی و یکجانبه و همچنین وضع تعرفه

ای قابل مشاهده است. دو موضوع یادشده تدأثیر بده سدزایی بدر سداختار تجدارت منطقه

توان بیش از هر زمان اند. در شرایط جدید، به راحتی میالمللی از خود بر جای نهادهبین

ی را در جهان غیرقابل اجتنداب دانسدت. چدرا کده ابزارهدای شدن روابط اقتصادسیاسی

ثبداتی اند  به طوری که ایجداد بینظامی نسبت به قبل ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده

افزارانه شدده اسدت. در ترین دستآورد رویکردهای سختدر ابعاد جهانی تبدیل به اصلی

تواند بیشترین اند که فشار اقتصادی میدوره معاصر، بازیگران جهانی به این نتیجه رسیده

 ها را نسبت به جن  نظامی بر سایر رقبا برجای نهد.هزینه

 

 المللهای گذار در اقتصاد بیننشانه. 2

چرا که در  برد،یاکنون در دوران گذار به سر م جهانبسیاری از اندیشمندان معتقدند که 

 یهدابده حوزه یاسدیحدوزه س است کده خدود را از یدیشد اریحال تجربه تحوالت بس

در  یجدد یهاموجدب تکانده بعضاًتحوالت  نیرسانده است. ا المللنیب یاسیاقتصاد س

 هداآندر  یاسداس راتییدتغ آغازکنندده یو به ندوع شوندیم یاو منطقه یجهان یبازارها

خود را بر  نیو قوان طیاواخر، جهان غرب شرا نیهم تاد. به عنوان نمونه گردنیقلمداد م
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بده  تدوانیم نیاز جملده آن قدوان کدرد یم کتدهید یجهان ینظام اقتصاد یهابخش ریسا

معدامالت بدازار  ،یارتباطات اقتصاد ها،یفنآور ،یارز ستمیس الملل،نیمقررات تجارت ب

 نیاشاره نمود. چن رهیخام و غ دکنترل منابع موا د،یدر تول میمستق یگذارهیسرما ه،یسرما

 یکندون یکه به موجب آن، نظام روابدط اقتصداد گردد،یباز م یطیرابه ش عمدتاً یاسلطه

و  سدتمیس نیا میترس و دیگرد یزیریدوم پ یحاصله از جن  جهان جینتا واسطهبه  ایدن

 یقددرت اقتصداد تدرینبزرگبه مثابه  کا،یمتحده آمر االتیآن توسط ا یکارکرد نیقوان

 د.بو دهیدوران پ  از جن  به انجام رس

 یاروپا یو کشورها کایآمر انیم یقو یخط ارتباط کیجن ،  انیاز پا یتاز مد پ 

 نیدبدزرگ در ا یتیچندمل یها. شرکتدیشده بودند، برقرار گرد ایاح گریکه بار د یغرب

 نیترکردند. مهم فایا ایاقتصاد دن یجهان ینظام حکمران یریگرا در شکل یدینقش کل امیا

اتخداذ  یاقتصداد یهدایازمان توسدعه و همکاراز درون سازوکار س یاقتصاد ماتیتصم

گروه هفت منعک   ظهاراتو ا هاهیانیخود را در قالب ب اتیتصم نی. پ  از آن، اشدیم

 یتحدت نفدوذ کشدورها غالبداًکده  یالمللنیب یاقتصاد یهاسازمان قیو از طر کردندیم

بده صدندوق  تدوانیها مسدازمان نید. از جملده اشددندیم یسدازییبودندد، اجرا یغرب

 یو توسدعه، و موافقتنامده عمدوم یبازساز یالمللنی، بانک بیپول، بانک جهان یالمللنیب

 د.( اشاره کریشد به سازمان تجارت جهان لیو تجارت )که بعدها تبد هتعرف

خدارج بودندد، بده  یریگمیتصدم دایدرهدر حال توسعه از  یاقتصادها ند،یفرا نیا در

و  یغربد یساختارها یشده از سو فیتعر یقواعد باز یمجبور به اجرا صرفاًکه  یطور

همده  الملدلنیتجدارت ب نی( بودندد. قدوانهدایچرخه منافع آنان )غرب لیتکم یدر راستا

 شدده دیدمحصدوالت تول شددهتمام مدتیکرده بود. ق جادیمبادله نابرابر ا یرا برا طیشرا

کده اسداس صدادرات  هیدمدواد اول مدتیکده ق یباال بود  در حدال اریبس یغرب یکشورها

 گدر،ید انیشده بود. به ب میتنظ نییپا اریبس دادند،یم لیدر حال توسعه را تشک یکشورها

 .بود یقطبجهان تک کی ندهینما یبه نحو بارز یاقتصاد جهان

 گدزارشهای اخیر به شدت دچار تحدوالت بنیدادین شدده اسدت. این روند در سال

 انیدکده جر کنددیموضوع اشداره م نیبه اکنفران  توسعه و تجارت سازمان ملل متحد 

در حال توسعه و در حدال گدذار از  یدر درون اقتصادها یخارج میمستق یگذارهیسرما
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 زانیدم ،یالدیمد 2013تدا  2003 یهابرخوردار است. در فاصدله سدال یشتریسرعت ب

درصد رشد داشته است،  5در هر سال  یجهان اسیدر مق یخارج میمستق یگذارهیسرما

 دهیدرصد رسد 17حدود  یزیدر حال توسعه به چ یشاخص در کشورها نیآنکه احال 

موفدق شددند تدا نسدبت بده  افتدهیتوسعه  ی، اقتصادها2007تا سال  2000بود. از سال 

را بده خدود  یخارج میمستق یگذارهیسرما شتریدر حال توسعه تا سه برابر ب یاقتصادها

بار نسبت به غرب  نیاول یال توسعه برادر ح ی، اقتصادها2012جذب کنند. اما در سال 

از  ، هندد و ...هیروسدچدین، را جذب کنند.  یشتریب یخارج یگذارهیموفق شدند سرما

را  یانددهیفزا یخارج یگذارهیکه موفق شد سرما شدندمحسوب میکشورها  جمله این

 .(UNCTAD, 2015: 5) دننک جذبدر درون اقتصاد خود 

در  یبه رقم یصنعت یبه اقتصادها یخارج یگذارهیماورود سر زانیم 2014سال  در

 یدرصدد 28از سدقوط  تیدعددد حکا نیدکه ا افتیدالر کاهش  اردیلیم 498.8حدود 

در حال  یبه کشورها یگذارهیسرما انیمقابل، جر ینسبت به سال قبل خود بود. در سو

 48.1کده  ردکدیرا به خود تجربه م یرصدد 2رشد  یدالر اردیلیم 681.4توسعه با رقم 

سدهم  نیشده بود. بنابرا افتیدر حال گذار در یرقم توسط اقتصادها نیدالر از ا اردیلیم

در  یخدارج یگذارهیجذب سرما زانیم یدر حال توسعه و در حال گذار برا یاقتصادها

 درصدد 52.5که در سدال قبدل بده  یبود، در حال درصد 59.4حدود  یزیچ 2014سال 

 .(UNCTAD, 2015: 71) دیرسیم

 یگذارهیسدرما کننددهدریافت 10از  یمدین تقریبداًدر حال توسعه  یاقتصادها امروزه

 االتیدا تیموقع تدریجاًاست که  یطیشرا نی. در چنشوندیمحسوب م یخارج میمستق

 فیتضدع جیبده تددر یاهیسرما انیورود جر طیدر شرا یرهبر جهان کی مثابهمتحده به 

 22دالر ) اردیدلیم 300از  شیبد کدایامر 2000ر سدال است که د یدر حال نی. اگرددیم

کدرده بدود، در سدال  افتی( دریخارج میمستق یگذارهیسرما یدرصد از کل سهم جهان

. یدرصد جهدان 8کمتر از  یزیچ یعنی د یدالر رس اردیلیم 92.4مقدار فقط به  نیا 2014

اسدت. بده عندوان  کن  در رتبه سوم قرار گرفتهو هن  نیپ  از چ کایاساس آمر نیبرا

مهم  عیبوده و صنا رییدر حال تغ یاقتصاد جهان ییایانداز جغرافگفت که چشم دیبا جهینت

به سرعت آغداز  سایر مناطق ژئوپلیتیکی حوزه اقتصادحرکت شتابان خود را از غرب به 



100 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   دوم 

 ب ست و هشتم 

 1397 تابستان

 

بدود.  میخواه یاقتصاد جهان یروهاین گاهیتوازن در جا رییشاهد تغ جهیاند. که در نتکرده

 یغرب افتهیتوسعه یپول، اقتصادها یالمللنی، براساس گزارش صندوق ب1990در  رچهاگ

 درصدد 58.3)شامل  یکنون یهامتیدر ق یناخالص جهان دیدرصد تول 80 دیمسلول تول

 65.7رقدم بده  نیدا 2010( بودند، در سدال وروی حوزه یمتحده و کشورها االتیا یبرا

بود(، در سال  ییاروپا یو کشورها کایامر یابر درصد 49)که شامل  افتیکاهش  درصد

 اروپاقاره  یآن مربوط به کشورها درصد 34.5که  دیرس درصد 55.1زان به یم نیا 2014

 .(Centre for Economic Research, 2016: 7)بود 
های اقتصادی است که برای سنجش تولید ناخالص داخلی نیز یکی دیگر از شاخص

گیرد. بر این اساس، آمارها نشان هان مورد ارزیابی قرار میتغییرات قدرت کشورها در ج

تاکنون شتاب تحوالت مثبت اقتصادی و میزان سهم کشورهایی  1980دهد که از دهه می

همچون چین با تحوالت رو به رشدی همراه بوده است. اشکال زیر به خوبی گویای این 

 باشند.تحوالت در طی سی سال گذشته می

 198سهم  ش رها ا  ت ل د ناخالص جهان  در سا  
د  د 2 ین 

د  د 2ه د 

د  د 8 اپن  

د  د 1کره ج وبی 

د  د 22ایا   مت ده 

د  د 29ا  ادیه ا وپا 
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 199سهم  ش رها ا  ت ل د ناخالص جهان  در سا  
د  د 6 ین 

د  د 3ه د 

د  د 9 اپن  

د  د 2کره ج وبی 

د  د 23ایا   مت ده 

د  د 26ا  ادیه ا وپا 

14 2سهم  ش رها ا  ت ل د ناخالص جهان  در سا  

د  د 15 ین 

د  د 6ه د 

د  د 6 اپن  

د  د 2کره ج وبی 

د  د 18ایا   مت ده 

Source: Layne, 2012: 2061. 

 

دهد کده سدهم تولیدد ناخدالص نشان می 2017المللی پول در سال آمار صندوق بین

داخلی کشورها در اقتصاد جهانی براساس قدرت برابدری خریدد دچدار تحدوالت قابدل 

 چین سهم بیشتری نسدبت بده ایداالت متحدده از اساس این ارقام،توجهی شده است. بر

 به خود اختصاص داده است. 2017اقتصاد دنیا را در سال 

                                                             
براساس برآوردهای احتمالی تخمین زده شده است که  2014ارقام این نمودار برای سال  که،. توضیح آن1

 های همان سال ارائه شده است.در مقیاس نزدیکی منطبق با داده



102 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   دوم 

 ب ست و هشتم 

 1397 تابستان

 

17 2اقتصاد او  دن ا ا  ت ل د ناخالص جهان  در سا    1سهم 
د  د 18 ین 
د  د 7 7ه د 

د  د 1 4 اپن  
د  د 2 3 لمان 
د  د 1 15ایا   مت ده 
د  د 1 3 وسیه 
د  د6 2اندون ی
د  د 5 2برزی  
د  د 2 2انگ ی  
د  د 2 2 ران ه 
د  د 9 1م  یک 
د  د 8 1ایتالیا 

 
Source: IMF, 2018: 62-63 

انداز آتدی اقتصداد پرنوسدان هایی در سطوح داخلی و چشمرغم مواجه با چالشعلی

ین اقتصاد جهدان محسدوب تربزرگده آمریکا هنوز به عنوان جهانی، اقتصاد ایاالت متح

رود که تولید ناخالص داخلی این کشور شود و براساس برخی از برآوردها، انتظار میمی

تریلیون دالر باشد. این یعنی آن کده بدا سدهمی  21میالدی بیش از  2019در پایان سال 

قتصاد چین قرار خواهد داشت. رشد درصد، اقتصاد آمریکا هنوز باالتر از ا 20نزدیک به 

های گذشته این کشور را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا طدی چشمگیر اقتصاد چین در سال

، زمدانی کده چدین برنامده اصدالحات 1978های گذشته تبدیل کرده است. در سال دهه

میلیارد دالر، تولیدد ناخدالص داخلدی آن در جایگداه نهدم  214اقتصادی را آغاز کرد، با 

 9.2سال بعد، با افزایش تولید ناخالص داخلی بده رقدم  35بندی جهانی قرار داشت. رده

تریلیون دالر، پکن توانست در جایگاه دوم اقتصاد جهانی بایستد. بدا ایدن حدال اقتصداد 

درصدد ثابدت نگده  7به بعد روند رشد اقتصادی خدود را در سدطح  2010چین از سال 

 2007های درصدی پیش از بحران مالی سال 10رشد داشته است که رقمی کمتر از نرخ 

کده  "1نیو نرمدال"به بعد در چارچوب رویکرد  2014شود. از سال محسوب می 2009تا 

گران رفتار اقتصادی چین ی خود به آن اشاره کرده بود، تحلیلسخنرانشی جین پین  در 

دهندد. در یابی قرار میرا مبتنی بر رشد اقتصادی متوسط، اما پایدار و بلندمدت مورد ارز

                                                             
1. New Normal )به معنای عادی ]معمولی[ جدید( 
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های اقتصاد بدزرگ در سدال 10شکل زیر برآوردها نسبت به نرخ تولید ناخالص داخلی 

دهدد کده در به نمایش گذاشته شده است. تحلیل نمودار زیدر نشدان می 2020و  2019

فاصله دو اقتصاد اول )آمریکا و چین( در دو سال آینده نسبت بده سدایرین بدا اخدتالف 

 ش خواهد رفت.محسوسی به پی

 
Source: (focus-economics.com, 8 Nov 2018) 
 

 یقدرت اقتصاد یدر هژمون شیفرسا یهانشانه. 3

یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر بسیار مورد بحث و جددال اندیشدمندان حدوزه 

المللی واقع شده اسدت، افدول قددرت اقتصدادی ایداالت متحدده )پد  از مطالعات بین

باشد. در روندهای تاریخی رو میهای پیشپذیری آن در سال( و یا ترمیمفرسایش نسبی

های های فزاینده آمریکا در جن  ویتنام و مسائل مربوط به افزایش هزیندهمعاصر، هزینه

رفتندد کده توسدط همدواره از جملده مدواردی بده شدمار می 1970منابع انرژی در دهده 

افول قدرت اقتصادی آمریکا مورد استناد قرار  گران برای تحکیم نظراتشان پیرامونتحلیل

، کسدری های بزرگظهور و سقوط قدرتگرفتند. به عنوان مثال، پُل کندی در کتاب می

دانسدت کده بدا المللی این کشور میهای بینخواهیفزاینده اقتصاد آمریکا را نتیجه زیاده

وپا زمینه افول نسبی توجه به خیزش کشورهایی همچون چین، ژاپن و جامعه اقتصادی ار

، عدالوه بدر موضدوعات 21آمریکا را تا پایان قرن بیستم فراهم خواهند ساخت. در قرن 
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اقتصادی، روندهای دیگری همچون سیاسی، جمعیتی، فرهنگی و حتی فنآورانه به مثابده 

های افول ایاالت متحده مورد اشاره اندیشمندان قرار گرفتند. با این حال، مخالفدان زمینه

ن نظرات، معتقدند که ایاالت متحده در درون ساختار سیاسدی، اقتصدادی و اجتمداعی ای

ذاتی نیرومند برخوردار است که به ایدن کشدور اجدازه  1پذیریخود از یک ویژگی ترمیم

دهد تا همچنان به عنوان قدرت برتر قرن گذشدته در سدده جدیدد نیدز بده سدروری می

 (.104: 1393بپردازد )تریف، 

ویکم دی و بعضاً سیاسدی در طدی دو دهده اول قدرن بیسدتهای اقتصانهبررسی نشا

دهند که ادعاهای معتقدان به افول تدریجی قدرت ایاالت متحده در حال تحقق نشان می

کنند. تر و باورپذیرتر جلوه میها واقعیهای مورد ادعای آناست. چرا که بسیاری از داده

تند کده ادعاهدای فریددد ذکریدا در کتدداب معتقدد هسدد 2افدرادی همچدون کریسددتوفر لدین

، نماینده نگرش مرسوم در تشکیالت سیاست خارجی آمریکا اسدت. 3پساآمریکاییجهان

کند و تفوق آمریکا را ویژگدی این نگرش افول آمریکا را همواره امری موهوم قلمداد می

چون ذکریا کند. با این حال لین ادعای افرادی همتقریباً دائمی سیاست جهانی معرفی می

عامل  4کند. به اعتقاد لین دوران چیرگی آمریکا به واسطه وجود و جوزف نای را رد می

پیوسته با سرعت زیادی رو پایان است. عامل اول از نظر او، انتقال مرکز ثقل جهان از بهم

باشد. براین اساس بخدش قابدل تدوجهی از رونددهای آتالنتیک به سمت آسیا می-یورو

سازی و اثرگدذاری در قداره آسدیا بده شامل استخراج، تولید، توزیع، قاعده اقتصادی دنیا

های نوظهدور و تدأثیر ژئدوپلیتیکی ایدن انجام خواهد رسید. عامل دوم به ظهدور قددرت

طلبانده و حرکت مربوط است. سدومین عامدل، گرفتدار شددن آمریکدا در تمدایالت جاه

اقتصدادی آمریکدا نویدد وجدود  هایباشد. و در نهایدت شداخصگشایانه خود میجهان

 .(Layne, 2012: 203)دهند وتار برای اقتصاد این کشور میروزهایی تیره

انتقال تمایالت اقتصادی جهان به آسیا در نتیجه بررسدی سدرعت رشدد اقتصدادی و 

ترین رقیبش یعنی جمهوری خلدق همچنین تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده با جدی

کنندد تدا الملدل کمدک میین دو ابزار به پژوهشگران اقتصاد بینچین قابل احصا است. ا

                                                             
1. resiliency 
2. Christopher Layne 
3. Post-American World 
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براساس تغییرات ایجاد شده در هریک از این دو شاخص، تحدوالت مربدوط بده توزیدع 

الملل و قدرت نسبی کشورها را مدورد ارزیدابی قدرار دهندد. قدرت در ساختار نظام بین

ه اقتصادهای غربی زمینه در مجموع 2008برخی معتقدند که وقوع بحران بزرگ در سال 

. با این حال برخدی دیگدر، (Layne, 2018)افزایش حرکت شتابان چین را تسریع کرد 

(. بدون توجده بده زمدان 111: 1395اند )ذکریا، این جابجایی را غیرمحتمل قلمداد کرده

شروع حرکت شتابان چین، نکته اساسدی بده تداثیرات ژئدوپلیتیکی ایدن تحدول مربدوط 

های رئالیستی، قدرت فزاینده اقتصاد چین، انعکاس خود را از یک سدو گاهشود. در نمی

در جستجو و کنترل بازارهای جدید و جریان مدواد خدام و از سدویی دیگدر در توسدعه 

اش به نمایش خواهد گذاشدت. ایدن موضدوع زمینده تصداعد روابدط توانمندهای نظامی

 است.آمیز چین و ایاالت متحده را به همراه داشته رقابت

به غیر از چین، کشورهای دیگری نیز همچون هند و روسیه تمایل ندارند تدا قواعدد 

المللی را که توسط ایاالت متحده از جن  جهانی دوم به بعد ایجاد شده است، مسیر بین

ای از سدوی دهد کده تمدایالت فزاینددهاجرا کنند. الگوی رفتاری این بازیگران نشان می

 ,De Santibañesخدورد در تعیین قوانین جدیدد بده چشدم میها برای ایفای نقش آن

. ایددن مسددلله آمریکددا را بددا دو موضددوع مهددم در سیاسددت خددارجی ((18-19 :2009

گیری دیگران و یا حفظ جایگاه راهبردی خود. کند: مدیریت اوجاش مواجه میاقتصادی

و داخلدی روبدرو ها، واشنگتن با دو دسته مسائل خدارجی برای پرداختن به هریک از آن

اند. در بُعدد خواهد بود. هردوی این مسائل به شکل مستقیمی بر یکدیگر تدأثیر گذاشدته

ها و ، موجدب افدزایش هزینده21گشایانه آمریکا در آغداز قدرن خارجی تمایالت جهان

هدای تعهدات خارجی این کشور در خارج نسبت به منابع آن شد. این مسدلله در رقابت

مورد اشاره و اذعان دونالد ترامپ نیز واقع شدده  2016مهوری سال انتخاباتی ریاست ج

گشدایانه بده بایست از اشکال جهان، می21بود. تعهدات فزاینده آمریکا در دهه دوم قرن 

داد. جایی که چالشی های اقتصادی جهان تغییر جهت میگیری سایر قدرتمدیریت اوج

درصدد هستند تا سهم بیشتری از اقتصداد ای های منطقههای بزرگ و قدرتبه نام قدرت

و سایر اسناد منتشر شده  2017دجهانی را در اختیار داشته باشند. اسناد امنیت ملی سال 
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جملگی بر این موضدوع تاکیدد  2018در دوره ریاست جمهوری ترامپ در ابتدای سال 

 .1اندداشته

یب ندرخ پدایین به ترتسازد که در حوزه داخلی سه عامل اقتصاد آمریکا را آزرده می

های جداری )بده معندای بددهکار شددن بیشدتر اندازهای اشخاص، کسدری حسدابپ 

باشند. از میان سه شاخص ذکرشده، های دولت میها به خارج( و افزایش بدهیآمریکایی

ا ، خدود ر2008سومین مورد اهمیت بیشتری دارد. دو عامل اول در زمدان بحدران سدال 

مریکدا نهادند. این بحران موجب شد تا تولید ناخالص داخلی آ بسیار پر رن  به نمایش

درصد کاهش یابد که از زمان جن  جهانی دوم به ایدن سدو، شددیدترین انقبداض  8/3

، 2010تدا  2007های رفت. در فاصله سالاقتصادی در تاریخ معاصر آمریکا به شمار می

ش تریلیدون دالر کداه 12درصد و یا به عبدارتی  18ثروت خانوارهای آمریکایی حدود 

 بسیار نامناسب شدده بدود، بده طدوری کده بددهی 2007یافته بود. این وضعیت در سال 

درصد درآمدشان رسیده بود. این موضدوعات موجدب  129کنندگان آمریکایی به مصرف

های ثروت و قددرت شد که معتقد بود کانونیادآوری هشدار هرودت مورخ باستانی می

قی ی که رفاه و ثروت بشری هرگز به مدت طوالنی در یدک محدل بداناپایدارند  به طور

 (.28: 1393نخواهند ماند )کالرک و هوک، 

ترین اشکاالت اقتصاد آمریکا آن بود که برخالف شرق آسیا در اواخدر یکی از بزرگ

توانست بده صدادرات تکیده نمی 2008، برای احیای خود پ  از بحران سال 1990دهه 

ت بخش کوچکی از اقتصاد آمریکا بود، به طوری کده صددور کداال و کند. چرا که تجار

داد. ایدن درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل مدی 10خدمات تنها بیش از 

های آمریکدایی قدرار داد. عامل را باید در کنار وجود رقبای خدارجی و جهدانی شدرکت

ها، ورود به بازارهای جهانی و های فزاینده آنهای رقیب و نوآوریدستمزد پایین شرکت

های آمریکایی دشدوارتر کدرده اسدت. همدین مسدلله سودآوری بیشتری را برای شرکت

های موجب شده است تا ترامپ در دو سال اول ریاست جمهوری خود به وضدع تعرفده

                                                             
 شود:ر در این زمینه مطالعه این اسناد پیشنهاد می. برای آگاهی بیشت1

NPR (2018) Nuclear Posture Review, Department of Defense of the United States, January 2018. 

NDS (2018) National Defense Strategy of the United States of America, Washington, DC. 

National Security Strategy of the United States, (2017) White House, Washington, DC. 
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سنگین بر کاالهای وارداتی از سایر کشورها به آمریکا اقدام نماید. ترامپ بخدش اصدلی 

قتصادی خود را متوجه کسری موازنده تجداری آمریکدا کدرده اسدت. براسداس نگرانی ا

موازنده  نیتدریمنف ث،یدح نیداز ا کایآمر، 1های اقتصادی مونیخگزارش موسسه پژوهش

در سدال  کدایآمر یخارج یبازرگان یمنف موازنه، به طوری که در جهان را دارد یبازرگان

ارش آلمان، ژاپن، هلند و چدین در صددر در این گز .رسدیدالر م اردیلیم 420به  2018

 .(CESifo, 2018)بهترین عملکرد و موازنه مثبت تجاری در جهان قرار دارند 

بدهی بخش عمومی از جمله مواردی است که اقتصاد آمریکدا را بدا بحراندی رو بده 

موافدق بدود کده معتقدد  2تصاعد مواجه سداخته اسدت. شداید بتدوان بدا نائدل فرگوسدن

ها را در این ها نخستین گامافتد که ابتدا انفجار بدهیها این طور اتفاق میامپراتوری"بود

المللدی پدول ایدن بینی صندوق بین(. براساس پیش259: 1393)نای،  "دارندمسیر بر می

درصد تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده خواهدد  100به  2019شاخص تا پایان سال 

اساس برآورد دفتر بودجه کنگره نیز بدهی دولدت (. بر30: 1393رسید )کالرک و هوک، 

درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. بدا ایدن حدال افدرادی  100به  2023تا سال 

ترین بازار سرمایه همچون نای معتقد بودند که برخورداری از پول ذخیره جهانی و سیال

ها از ی با بدار بددهیترشود تا آمریکا مواجه مالیمدر قالب اوراق قرضه خزانه باعث می

خود نشان دهد. این مسلله از منظر نای به مثابه مزیت اقتصداد آمریکدا نسدبت بده سدایر 

 (.259-258: 1393رود )نای، کشورها به شمار می

درصد کاهش یافت، اما کسری تراز  4/7به  10اگرچه نرخ بیکاری در دوران اوباما از 

کداهش صدادرات تولیددات آمریکدایی( در تجاری آمریکا )با افدزایش میدزان واردات و 

میلیارد دالر رسید. در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ،  46.3به بیش از  2018تابستان 

 0.6بدا  زیو واردات ن دهیدالر رس اردیلیم 213.8درصد کاهش به  0.7با  کایصادرات آمر

ا در اواسدط اگرچه رشد اقتصادی آمریکد .دیدالر بالغ گرد اردیلیم 260.2درصد رشد به 

به این سو  2014درصد رسید که در نوع خود بهترین عملکرد از سال  4.1به  2018سال 

درصدی کسری تراز تجاری این کشور در برابر رقبایی همچون چین و  7.3بود، اما رشد 

                                                             
1. Centre for Economic Studies (CES) 
2. Naill Ferguson 
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آمدند، های گمرکی و جن  تجاری ترامپ به حساب میاتحادیه اروپا که مخاطب تعرفه

 (.1397شود )کالکو، ل تولید و اقتصاد آمریکا محسوب میبه مثابه پاشنه آشی

 

 های بزرگ در دوران گذارجدال ارزی قدرت. 4

رقیدب پ  از جن  جهانی دوم تا به امروز با استفاده از توانمندی و قدرت اقتصادی بی

خود در جهان، ایاالت متحده همواره در راستای برقراری و تثبیت قوانین ناظر بر تجارت 

المللی نقش اصلی را برعهده داشته است. این کشور با حمایت مالی از ابط مالی بینو رو

المللی را فراهم ساخته اسدت. در ایدن شرکای خویش امکان بازسازی نظام اقتصادی بین

بدا (. اما 149: 1386کرد )پوراحمدی، تعامالت دالر نقش اصلی را برای آمریکا بازی می

و تحوالت صورت از کشورها  یاریبس یحال اجرا از سو در ریاخ یهااستیتوجه به س

گرایانه و همچنین اجبارآمیز واشنگتن نسبت به سایر کشدورها گرفته در رویکرد حمایت

هدم  به خطدر افتداده اسدت. یجهان رهیدالر به عنوان ارز ذخ تیکه موقع رسدبه نظر می

کشدورها در  و چندجانبه ات یک، دودر جهان نسبت به اقدام یگوناگون یهااکنون نشانه

برخدی از  شده اسدت. انینما هاآنارز از مبادالت  نیفاصله گرفتن دالر و کنار گذاشتن ا

ها همچون روسیه دالر را به عنوان یک ارز خطرناک معرفی کردند و بدرهمین اسداس آن

 مجوز معامالت نفتی با ارز ملی را صادر کردند.

های خود را در اوراق قرضده گذاریسرمایهها گزینی از دالر، روسدر راستای دوری

، 2018 میلیارد دالر در ماه آوریدل 47و از  ندتوجهی کاهش دادطور قابلهدولتی آمریکا ب

 رایالدوخدانم  –رئی  بانک مرکزی روسیه . رساندندمیمیلیارد دالر در ماه  34به حدود 

 جدهیدر نت هیروسد یدالر یهداییکاهش حجم دارامینه اعالم کرد که در این ز – نایولیناب

 کیدتیو ژئوپل یاقتصداد ،یمند تمام مخاطرات موجود شامل مخاطرات مدالنظام یابیارز

 حدالنیکه در ع رساندیرا به فروش م کایآمر یاوراق قرضه دولت یدر حال هیاست. روس

 نیبداالتر هبد هیروس ییدارا نیا خود است و حجم یطال ریدر حال باال بردن حجم ذخا

 طدال دیدخر ه،یروسد یبه گزارش بانک مرکز بنات. اس دهیسال گذشته رس 20در  زانیم

 ریخود کمک کند. حجدم ذخدا یمال ریبه ذخا یبخشکشور در تنوع نیتوانسته است به ا

د. شدویدالر بدرآورد م اردیدلیم 80.5اوند  معدادل  ونیدلیم 62اکندون هم هیروس یطال
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در حدوزه  کیداوضاع ژئوپلت دیکشورها در کنار تشد یبرخ هیعل کایآمر یتجار اتاقدام

از موعدد  شیدر فدروش پد هیکشورها اقدام مشدابه روسد یالملل باعث شده تا برخ نیب

. این میزان کاهش اوراق قرضه دولتی آمریکا رندیگ شیرا در پ کایآمر یاوراق قرضه دولت

 .) ,2018Russia Today( 1سابقه بوده استتاکنون بی 2007توسط روسیه، از سال 

های غرب علیه این کشدور در مداجرای و به دنبال آغاز تحریم 2014روسیه از سال 

وبدل و در ر-یسهم قراردادهدا شیافزا یرا برا یابرنامهالحاق شبه کریمه به این کشور، 

کو موفق ین مسدر دستور کار قرار داد. همچنین، در ا، کایکاهش سهم ارز دالر آمر جهینت

ل و میلیارد دالری با چین را براسداس ارز دو کشدور یعندی روبد 400شد قرارداد گازی 

بدود  و در جریدان بازدیدد از کریمده اعدالم 2014یوآن به امضا برساند. پوتین در سدال 

 یملد یادر مورد استفاده از ارزه هیروس"و  "وستیخواهد پ خیبه تار یدالر نفت ستمیس"

. (Odintsov, 2015) اسدت یزنی، در حال را"از کشورها یابل با تعداددر معامالت متق

ع ایدن سال گذشته به اشکال مختلف و در ارتباط با تعامالت متنو 4این رویکرد در طی 

 کشور با بسیاری از کشورها در حال تحقق است.

ای دیگر در حال انجام است. پ  از آن که چین از سوی ترامدپ مورد چین به گونه

های جدی برای وقدوع جند  ارزی ها مورد خطاب قرار گرفت، زمزمهی وضع تعرفهبرا

اعالم کرده بدود  -داری آمریکاوزیر خزانه-2میان دو طرف نیز شنیده شد. استیون منوخین

را اجدرا نکندد،  یکدره شدمال هیدسدازمان ملدل عل یهدامیتحر نیکده چد یکه در صورت

 نیداز ا نیاگدر چد .... عمدال خواهدد شددکشدور ا نیا هیعل یاقتصاد دیجد یهامیتحر

به  نیچ یوضع کرده و دسترس هاآن هیرا عل یدیجد یهامینکند ما تحر تیتبع هامیتحر

 .(Mohsin & John, 2017)« بسدت میرا خدواه یدالر یالمللنیب پرداختدالر و نظام 

 ،یجندوبژاپدن، کره ریدنظ یگدریبدزرگ د یشرکا کایبه جز آمر نیچ های اخیر،سالدر 

 یکشورها با محدود شدن دسترس نیاز ا کی  یه رسدیو آلمان دارد و به نظر نم هیروس

                                                             
با سود ثابت هستند که مدت بازپرداخت  یدولت یاوراق بده کا،یآمر یداراوراق قرضه وزارت خزانه. 1

و از زمان آغاز  2014از سال  هی. روسدشویاوراق دو بار در سال پرداخت م نیساله دارد. سود ا 10

خود را  تملکدر  کایآمر یداراوراق قرضه وزارت خزانه جیتدرکشور به نیا هیعل کایآمر یهامیتحر

 فروخته است.
2. Steve Mnuchin 
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 نیبده چهدارم زیدن نیچ وآنی گرید یسو ازد. بردارن نیبه دالر دست از مبادله با چ نیچ

 1مداکنمک انیر اعتقادشده است و به  لیو پوند تبد ورویارز پرمبادله جهان پ  از دالر، 

بدزرگ اسدت،  اریبسد کایآمر یشدن از سو میتحر یبرا نیچ ،2سزیکارشناس مؤسسه ما

کندار  یبرا ینجها یهااما تالش شود،یدالر منجر نم یرفتارها اگر چه به نابود گونهنیا

 .(McMaken, 2017)د دهیم شیگذاشتن دالر را افزا

به طور کلی برخی از کشورها در تالش هستند تا بدا جددیت موضدوع کنارگذاشدتن 

( به عنوان یک ارز مرجع را در معادالت اقتصادی خود مورد لحاظ قدرار 3)دالرزداییدالر 

معاهده دوجانبه براساس ارزهدای محلدی در دنیدا بده  60دهند. از سوی دیگر نزدیک به 

هدا جدزو متحددان ایداالت متحدده محسدوب که حتی بسیاری از آن امضاء رسیده است

خی از کشورهای مهم همچون چدین و روسدیه از شوند. این مسلله در کنار استفاده برمی

های تراکنش مالی مشترک و اختصاصی بده جدای سیسدتم سدوئیفت کده تحدت سیستم

ها قرار دارد، موج دیگری از رفتار اعتراضی کشورهای در حال ظهدور مدیریت آمریکایی

 دهد.های اقتصادی آمریکا نشان میرا نسبت به عملکرد کنترلی و سیاست

 

 دو جانبه یپول یهامانیدالر و امکان پ نقشآینده . 5

کشورها را بر آن  ،یپرداخت مرتبط با تجارت خارج یهادر روش ییتنوع گرا ضرورت

 زیدرا ن یدیجد یابزارها سک،یانتقال ارز و پوشش ر یسنت یهاداشته تا عالوه بر روش

 یپدول مدانی  پهاسدتروش نیاز ا یکی” دوجانبه یپول مانیپ“کنند.  جادیبه موازات آن ا

 یمدال تدأمینمرتبط بدا تجدارت و  یهادر پرداخت یلپول م 2استفاده همزمان از “ یعنی

 اریدر اخت دیجد یتیحالت، ظرف نیدر ا”. به ارز ثالث نباشد یازیکه ن یادوجانبه به گونه

 یطراحد یابه گونده” دوجانبه“ مانیدهد. پیها را کاهش مآن سکیتجار قرار گرفته و ر

چرا که تا سدقف عددد کمتدر در  ست یدوره ن انیپا هیبه تسو یازیت که در آن نشده اس

 مدانیپ سدکیپوشش ر یبرا یمتعدد یابزارها ر،یاخ یهاشود. در سالیتجارت، اجرا م

 یاز نوسانات ارزهدا یناش سکیدر معرض ر یشده است  لذا بانک مرکز یطراح یپول

                                                             
1. Ryan McMaken 
2. Mises Institute 
3. De-Dollarization 
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غرب بده  یهامیاست که با اغاز تحر ییااز جمله کشوره هی. روسردیگیقرار نم زین یمل

توسدعه اقتصداد  ریدافتاده است. وز ورویکشور از تسلط دالر و  یستم ارزیفکر نجات س

در حال انجدام اعالم کرد که مسکو کشور  نیا یبانک مرکز میدر واکنش به تحر هیروس

ر اسدت. کشدو نیا یدر معامالت تجار کایکاهش استفاده از دالر آمر یاقدامات الزم برا

کشدور  نیدا یبارها از وزارت اقتصاد و امدور مدال ه،یروس جمهور یرئ ن،یپوت ریمیوالد

 یهدامانیپ هیروسد زیدن نیا ازشیخود به دالر را کاهش دهد. پ یخواسته بود تا وابستگ

 Russia) به امضدا رسدانده بدود …، پاکستان و نیاوکرا ،نیچ رینظ یبا کشورها یپول

Today, 2017a)بده  دنیبده دنبدال رسد هیگرفدت کده روسد جدهینت تدوانیماین . بندابر

دالر و  ریدنظ یجهان اریمع یبه استفاده از ارزها یجهت کاهش وابستگ دیجد یسازوکار

 یبددون اسدتفاده از ارزهدا تدوانیدوجانبه م یهامانیپ نیهست. با استفاده از ا وروی ای

 یبدانک ادالتتجدارت و مبد دو کشدور بده یمحلد یو با استفاده از ارزهدا یجهان اریمع

 ت.پرداخ

را به امضداء رسداند کده  یاحهیال هیجمهور روس  یرئ نی، پوت2015در اواخر اوت 

 نیدسدود حدذف شدود. امسدتقل هم یکشورها انیاز تجارت م ورویبراساس آن دالر و 

ارمنستان، بدالروس، قزاقسدتان،  ه،یروس نیواحد ب یبازار مال کی جادیا یموضوع به معنا

کده:  بدودآمده  نیکرمل هیانی. در برودیبه شمار م اکشوره ریو سا کستانیتاج زستان،یقرق

و  یتجدارت خدارج هدایپرداختدر  یملد یبه گسدترش اسدتفاده از ارزهدا روند نیا"

ارز  یبازارهدا ینقدشدوندگ یبدرا ییهاشرط شیپ نیکند و بنابرایکمک م یخدمات مال

 بدهتجدارت در منطقده و کمدک  لیبه تسه نینهمچ حهیال نی. اکندیم جادیرا ا یخارج

 (Kremlin.ru 2015) ".کمک خواهد کرد یبه ثبات کالن اقتصاد یابیدست

بده دالر و  ییایاوراسد یاقتصداد هیدر اتحاد یدرصد از گردش مال 50حدود  امروزه،

دهدد. در یم شیارز افزا نیا صادرکننده یرا به کشورها هیاتحاد یاست که وابستگ وروی

تالش  زین نیو چ هیروس ا،یاوراس یاقتصاد هیسود و اتحادمستقل هم یاز کشورهاخارج 

 یپول مانیپ دیتمد یدر حال تالش برا نیو چ هی. روسابدیاند تا تسلط دالر کاهش کرده

را کاهش  ورویخود به دالر و  یهمچنان وابستگ قیطر نیخود هستند تا بد انیدوجانبه م
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دو  انیدم یملد یاستفاده از ارزها براین اساس تفاده کنند.خود اس یمل یدهند و از ارزها

 است. شیکشور روز به روز در حال افزا

مربدوط بده صدادرات کاالهدا و  یهدادر پرداخت یملد یسهم ارزها 2016در سال 

اسدت و در سده ماهده اول  دهیدرصد رسد 16درصد و واردات به  13به  هیخدمات روس

 CIPS ستمیس نیاست. چ افتهی شیدرصد افزا 18و  16به  بیرقم به ترت نیا 2017سال 

خدود  یکرده است تا استفاده از پول مل یاندازراه یوآنی یالمللنیب یهاپرداخت یرا برا

 نیدبده ا قدبالً زیدن هیروسد یهابانک یرا توسعه دهد و بعض یالملل نیب یهادر پرداخت

موافقدت  نیچد یپد ونیدونیو  هیروسد یپرداخدت کدارت ملد ستمیاند. سوستهیپ ستمیس

 هیروس یمربوط به معامالت داخل اتیها پردازش عملکارت نیاند تا با استفاده از انموده

صددور  یرا برا 2ز بانکخُلسسوو ر 1یپ ونیونی شیرا انجام دهند. دو کشور برنامه آزما

 یهدابانک 2014کنند. در سال یم یرا طراح 3ریپرداخت م ستمیهماهن  با س یهاکارت

و  وآنیمبادله با  یدوجانبه به مدت سه سال را برا یپول مانیپ کی نیو چ هیروس یزمرک

و  ورویدبده دالر و  یدو کشور کاهش وابسدتگ دفخود به امضاء رساندند. ه انیروبل م

 اعالم شدددالر  اردیلیم 25 مانیپ نی. ارزش ابودخود در تجارت  یمل یاستفاده از ارزها

(Russia Today, 2017b). 

در آمریکدا رخ داد  2008های اقتصدادی همچدون آن چده کده در سدال ز بحرانبرو

المللی را تجربه کند. از این مقطع موجب شد تا دالر نیز صدمات فراوانی در مبادالت بین

شدان بده طدور المللیرقابت ارزهایی همچون یوآن چین با دالر جهت گسترش نفوذ بین

آمریکدا در ادوار مختلدف، نسدبت بده  تصاعدی مورد پیگیدری دو طدرف قدرار گرفدت.

هدایی را برداشدتند، سیاسدت مشدابه بازیگرانی که برای کداهش نفدوذ و ارزش دالر گام

های رقبدا، محدودسازی و حذف را در پیش گرفته است. البته با توجه به میزان توانمندی

ر نتایج متفاوتی در این سیاست حاصل شده است. تصمیم صدام و قذافی برای حذف دال

                                                             
1. China Union Pay 
2. Rosselkhozbank; Russian Agricultural Bank 
(Russian: Российский сельскохозяйственный банк; Россельхозбанк) 
3. Mir (Russian: Мир) 
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و روی آوردن به یورو منجر به حدذف خودشدان شدد. امدا در برابدر بدازیگران توانمندد 

 ای و جهانی این سیاست از سوی آمریکا در اشکال دیگری پیگیری شده است.منطقه

با تصمیم ترامپ مبنی بر آغاز محدودیت گسترده بر روند کاالهای وارداتی از چدین 

های قبلی خود در مورد جایگزینی دالر با یدوآن به آمریکا، پکن تصمیم گرفت تا تصمیم

چین انعقاد قراردادهای نفتی به یوآن را در بورس  2018مارس  26را عملیاتی نماید. در 

توان مکمل طراحی سیسدتم که این اقدام را می (Gloystein, 2018)شانگهای آغاز کرد 

تبدر اروپدایی از جملده هدای معپرداخت مالی یونیون پِی قلمداد کرد که برخدی از بانک

روزانه  نیچ ،2018در ماه مارس سال دویچه بانک آلمان را نیز همراه خود نموده است. 

بشدکه در  ونیدلیم 8.57خود برابر بدا  نیشیبشکه نفت وارد کرده و رکود پ ونیلیم 9.17

در  نیمداه مدارس و همچند یبرا کایواردات آمر زانیرقم از م نیروز را شکسته است. ا

 بداکدرده اسدت.  لیواردکننده نفت در جهان تبدد نیرا به نخست نیاست و چ شتریسال ب

 ,Hanly) کنددیم دایدپ یشدتریب یمعندا وآنینفت با  متیق نییرکورد، تع نیتوجه به ا

2017). 

 1پیش از این چین توانسته بود تا یوآن را بده عندوان سدبد حدق برداشدت مخصدوص

را  یارز در مبادالت جهان نیگسترش نفوذ ا طیشراالمللی پول اضافه کند و صندوق بین

پکددن توانسددت بددا مسددکو یددک صددندوق  2017در سددال  فددراهم کنددد. شیاز پدد شیبدد

میلیارد دالر  10گذاری مشترک ایجاد کند که بر مبنای پول ارزی دو کشور حدود سرمایه

 یدر روابدط تجدار زیدن یمشابه . فرآیندهای(Cai Xiao, 2017)سرمایه در اختیار دارد 

کاندادا، -قطدر، چدین-ترکیده، چدین-هند، ایران-ایران، ایران-کشورهایی همچون روسیه

کده از نقدش  یجد یهاسوءاستفادهرسد به نظر میدنبال شده است.  ترکیه و ....-روسیه

به مرور زمان باعث خواهد شد  د،یآیبه عمل م یجهان یبه عنوان سپرده ارز کایدالر آمر

مجموعده ایدن . (Rickards, 2018) بدرود نیاز بد تیدادر نه وشود  فینقش تضع نیا

اقدامات نشان داد کشورهایی که متوجه نقش مخدرب دالر در سداختار اقتصداد جهدانی 

و در  دهیشدیخدود اند یدر مبدادالت تجدار ایدن ارزبر  هیبه عواقب تک یبه خوب هستند،

 از دالر معامله کنند. ریبه غ یبه ارز یتجار یتالش هستند تا با شرکا

                                                             
1. special drawing right (SDR) 



114 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   دوم 

 ب ست و هشتم 

 1397 تابستان

 

 تأثیر جنگ ارزی و تجاری بر مسئله گذار در اقتصاد جهانی. 6

در حدال توسدعه وجدود  یبه کشورها عیبر سر راه انتقال صنا یمانع  یآنکه ه رغمیعل

و بدالطبع اقتصداد  یجهدان یمدال سدتمیخود را بر س دیندارد، اما غرب باز هم کنترل شد

 یهاو ممتاز خدود در سدازمان ژهیو تیاز موقع یغرب یگسترانده است. کشورها یجهان

هستند، چدرا  یراض اریبس یپول، بانک جهان یالمللنیهمچون صندوق ب یالمللنیب یمال

مورد نظر آندان  یتیریمد بدنهو  ییآرا عیتوز ،یبندهیاز نظام سهم یبه نوع ستمیس نیکه ا

ک کمد یغربد یاروپا یمتحده و کشورها االتیبه ا سازوکارهایی نیبرخوردار است. چن

خدود اتخداذ کنندد.  یهداتیتکامدل مطلوب یرا بدرا یمناسب اقتصاد ماتیکرده تا تصم

از جمله بازار ارز تسلط دارند. در  یجهان یبازار مال یهابخش یبر تمام یغرب یکشورها

 یاهیو سدرما یجهان در معامالت تجار یمال یهاپرداخت درصد 72، 2015سال  هیفور

درصدد  29و  43 بیدبده ترت کیرفته است که سهم هرصورت گ ورویو  کایبا دالر آمر

ها زنیالبته برخی از گمانه .(Centre for Economic Research, 2016: 8) استبوده 

درصدد اسدت. در واقدع  80حکایت از آن دارند که سهم دالر در مبدادالت دنیدا حددود 

اخالص جهدانی درصد از کل تولید ن 20اگرچه تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده تنها 

 یارز ریذخدا انیدوزن در م نیاز بداالتر ورویدکده دالر و  شدودیاما مشداهده م باشدمی

 .(Odintsov, 2015)برخوردارند  ایدن یخارج
را کسب خواهند کرد. بده  یفراوان یهاتیمز ت،یوضع نیاروپا از ا هیو اتحاد کایآمر

مدت بپدردازد و موازنده  یالنو طو عیوس یبه تجارت منف تواندیکه م کایدولت آمر ژهیو

 نیجبران کند. ا یداروزارت خزانه قرضهانتشار اوراق  قیپرداخت را با پوشش آن از طر

 دیدالر رس ونیلیتر 18.2کشور به  نیا یهایبده 2015سال  لیآور تااست که  یدر حال

(usgovernmentdebt.us, 2015) اًاساسرا تجربه کرد.  ینظر رشد قابل توجه نیو از ا 

 یاهیو معدامالت سدرما یمتحده در تجارت خارج االتیکه از دالر ا خارجی یکشورها

در حدال  یبه نوع کنند،یاستفاده م یارجخ یارز ریابزار انباشت ذخا کیخود به عنوان 

 د.باشنیم کایقرض دادن پول به آمر

چندین آمریکا همواره از دالر به مثابه یک ابدزار راهبدردی بدرای ارائده پداداش و هم

بدرداری کدرده اسدت. در واقدع کدارایی دالر را مجازات در صحنه اقتصداد جهدانی بهره
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توان در تعامالت خصمانه همچون جن  تجاری و ارزی خالصه کرد. بلکه این ابزار نمی

پیوسته است که به تنظیم رفتار سدایر بدازیگران در ای از سازوکارهای بهمشامل مجموعه

 2017پردازد. به عنوان نمونه از اواسط سال ثبات( میبات و بیهر نوع فضای رفتاری )باث

زمان ضمن ایجاد تحرک اقتصدادی در درون تیم اقتصادی ترامپ تالش کرده است تا هم

ترین راهبردهدای اقتصاد آمریکا ارزش دالر را در سطح پایینی نگه دارد. یکدی از اصدلی

را برطرف کند. براین اساس کابینه او  اقتصادی ترامپ این بود عدم موازنه تجاری آمریکا

به دنبال این مسلله بوده است تا میزان صادرات آمریکا را افزایش دهد و نرخ واردات از 

سایر کشورها را به حدداقل برسداند. بسدیاری از متحددان و شدرکای آمریکدا )همچدون 

ندام  1هها( از ایدن رویکدرد ترامدپ ناخرسدند هسدتند و آن را فقیرکدردن همسدایاروپایی

 یگذارهیسدرما شیافزااند. ترامپ در داخل تالش کرده است تا با کاهش مالیات و نهاده

ی، نوعی تحرک اقتصادی با شتاب باال را تجربه کند. بسیاری از عموم یرساختارهایدر ز

المللی آمریکایی و غیرآمریکایی عالقمند خواهند بدود تدا در ایدن طدرح های بینشرکت

موضوع منجر به رشد اقتصاد آمریکا و در نتیجه رشد اقتصاد جهدانی  مشارکت کنند. این

 ندهیسال آ 10در  تواندیترامپ م یاتیکه برنامه مالدهد که شود. اما برآوردها نشان میمی

همچنین رکن دوم این راهبرد یعندی کداهش . دیفزایبودجه ب یدالر به کسر ونیلیتر 1/ 5

کننده در دورنمدای ن بده عندوان عنصدر سسدتارزش دالر از سوی متحددان اروپدایی آ

سقوط  نیباالترشود. نتیجه کوتاه مدت آن نیز در های اقتصاد جهانی قلمداد میهمکاری

نرخ  شیدولت، افزا دیبودجه شد یمربوط به کسر یهاینگرانبه واسطه  تیاستردر وال

 .(Bartz & Hesse, 2018)بود  2018در ابتدای فوریه  تورم و نرخ بهره

. افزایش سود و زیان دو گروه مختلف خواهد شد موجبدالر همواره کاهش ارزش 

کاالهدا و خددمات آن  مدتیق، گرید یارزش دالر در برابر واحد پول کشورها با کاهش

دالر  دیبا هاییکایآمرشهروندان و  ابدییم شیافزا ییکایکنندگان آمرمصرف یکشور برا

 دیددقدددرت خر بیددترت نیرج کننددد. بدددآن کشددور خدد یکاالهددا دیددخر یبددرا یشدتریب

. ابدییکاهش م کنندیوارد م یخارج یکه کاالها ییکایآمر یهاکنندگان و شرکتمصرف

 یخارج یدر بازارها ییکایآمر یتر شدن کاالهاموجب ارزان گرید یاز سو فیدالر ضع

                                                             
1. beggar-thy-neighbor 
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د. برنیبهره م یکنندگان خارجو مصرف ییکایصادرکنندگان آمر ندیفرا نیکه از ا شودیم

است و  ازین مورد ییکایکاالها آمر دیخر یبرا یکمتر یواحد پول خارج فیدالر ضع با

محصدوالت  یبا واحدد پدول کمتدر توانندیکشورها م گریکنندگان در دمصرف جهیدرنت

 یدر سدطح دیدجهان با یکشورها ریپول سا یکنند. دالر و واحدها یداریخر ییکایآمر

کدم باشدد.  یلدیو نده خ ادیز یلینه خ یارزها ریبا ساها شوند که نرخ آن یگذارارزش

چه در داخل کشدور  یباثبات و بلندمدت و ثبات اقتصاد یبه رشد اقتصاد یسطح نیچن

 .شودیو چه در خارج آن منجر م

کده  یدر حدال شد شیمتحده رو به افزا االتیدر ا 1تورم سکیر، 2018در اوایل سال 

بندابراین در کندار بددهی بداالی دولدت  آمد. نییپا اریبس 3در بازار اوراق قرضه 2نرخ بهره

هدای ترامپ، نرخ باالی بهره و عدم رضایت از ارزش باالی دالر را نیدز بایدد بدر چالش

 نیدبدر اآمریکا در روند کنونی اقتصاد جهانی در نظدر گرفدت. بسدیاری از کارشناسدان 

کده  ، چدراخواهد بود نیخطرآفر گرید یدولت ترامپ با نرخ ارز از جهت یکه بازندباور

 یباال یقادر است رتبه اعتبار کایدولت آمر ایخواهند کرد که آ دایپ دیترد گذارانهیسرما

و باعدث  گردانندیزمدالرها را به بازار با هاآنصورت  نیدر ا  ریخ ایخود را حفظ کند 

در تواندد از نگاه این افدراد سیاسدت ترامدپ می ارزش دالر باز هم کمتر شود. شوندیم

آینده موجب افزایش تورم، نرخ بهره باال و توقف رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورها 

 .(Bartz & Hesse, 2018)شود 

گرایی ملی او قابل جن  ارزی آمریکا در مقابل رقبا و شرکا در ادامه سیاست حمایت

ینده بدر با وضع تعرفه فزا 2018بررسی است. بر این اساس کابینه ترامپ ابتدا از آوریل 

واردات فوالد و آلومینیوم بسیاری از همکاران جهدانی خدود از جملده آلمدان، انگلدی ، 

 نیسدتیکرفرانسه، کانادا، مکزیک، چین، روسیه و .... را به چدالش جددی دعدوت کدرد. 

)جدوالی  20G یاقتصاد یاجالس وزرا هیپول در حاش یالمللنیصندوق ب  یرئ 4الگارد

تولیدد احتماالً باعث کاهش  کایآمر یاتعرفه ریکه اقدامات اخ اعالم کردآرژانتین(  2018

                                                             
1. The risk of inflation 
2. interest rates 
3. bond markets 
4. Christine Lagarde 
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براساس برخی برآوردها  .(02/05/1397)فارس نیوز،  درصد بشود میتا ن یجهان ناخالص

کننده آهدن های این رویکرد ترامپ، آسیب دیدن صنایع مصرفترین چالشاز جمله مهم

تواند باشد. در ادامه این نتدایج، هزار فرصت شغلی می 146و آلومینیوم و از دست رفتن 

های ترامدپ موجدب مرکز تحقیقات خودرو در آمریکا اعالم کرد که تبعیت از سیاسدت

 .(Bey, 2018)هزار نفر شغل خود را از دست بدهند  830شود تا می

اگرچه ترامپ راهبدرد جددال تجداری خدود را نسدبت بده بخدش قابدل تدوجهی از 

ها اقتصاد چین طرف اصلی این سیاست ظاهراًاست، اما اقتصادهای جهانی متمرکز کرده 

میلیدارد دالر از  34درصددی بدر  25شود. در واکنش به آغاز اعمال تعرفده محسوب می

اعمدال جویانده، کاالهای وارداتی چیندی از سدوی آمریکدا، پکدن نیدز در اقددامی مقابله

 یتا جند  تجدار یی کرداکیآمر یواردات یدالر کاالها اردیلیم 35را بر  دیجد یهاتعرفه

ترین خواسته کابینده ترامدپ بدرای مهم شود. یاتیوارد فاز عمل کایکشور و آمر نیا انیم

جلوگیری از وقوع این جن  تجاری تسهیل واردات کاالهای آمریکایی و اعطدای تعهدد 

چین نسبت به رعایت حقوق مالکیت معنوی تولیدات بوده است کده بدا موافقدت چدین 

 همراه نشد.

یر ایدن رفتدار تدأث، 2018المللی پول در گزارش شش ماهه نخست سال دوق بینصن

بدار تهاجمی از سوی آمریکا و واکنش متقابل چین بر اقتصداد جهدانی را بسدیار وخامت

توصیف کرد و اعالم داشته است که این جدال تجاری نیم تریلیون دالر اقتصاد جهانی را 

های این صندوق، رشد اقتصدادی سده بینیشبا آسیب مواجه خواهد ساخت. براساس پی

درصدد  1و  2.4، 6.6کشور چین، آمریکا و ژاپن را در یک فرایند رو به نزول به ترتیب 

بینی کرده است. این در حالی است که متوسدط رشدد اقتصداد جهدانی نیدز از نظدر پیش

 .(Guardian, 2018)درصد خواهد بود  3.9المللی پول در حدود صندوق بین

ترین محصوالت و تولیدات وه بر کاهش رشد اقتصاد جهانی، قیمت برخی از مهمعال

راهبردی همچون نفت و طال نیز در جن  تجاری میان آمریکا و چدین دچدار نوسدانات 

فراوان )روند نزولی( گردیدند. در آمریکا قیمت بسدیاری از محصدوالت کشداورزی بده 

چین کاهش یافت، در حدالی کده هزینده خاطر ممانعت دولت از واردات نمونه مشابه از 

محصول ارزشمند  نیکه دوم ایسوبسیار بیشتر از محصوالت مشابه چینی بود.  هاآنتولید 
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ایدن  .دیدد بیبه شدت آسآمریکا علیه چین  یجن  تجار از پ  از ذرت است، کایآمر

ران میلیارد دالر برای جب 12پذیری موجب شد تا دولت ترامپ تصمیم بگیرد مبلغ آسیب

. ایدن (NBCnews, 2018)کشاورزان به آنان پرداخت کندد  واردههای خسارت و زیان

گرایانده اقتصدادی آمریکدا در کوتداه های حمایتدهد اگرچه سیاسدتتحوالت نشان می

مدت توانسته بود به نوعی در آمارهای بیکاری این کشور گشایش ایجاد کند و همچندین 

، اما نتدایج وراونده (CNBC, 2018)ژاپن منتقل کند  جایگاه دوم بازار بورس چین را به

 آن در موارد ذکرشده خود را منعک  نموده است.

 

 گیرینتیجه

ای قددرت محدور در چارچوب نظام اندیشه عمدتاًروابط اقتصادی میان بازیگران بزرگ 

. شدوددر نظریات رئالیستی بیش از سایر نظریات مشاهده می مؤلفهکند. این معنا پیدا می

 یتدیو امن یاسیاز اندازه بر تعامالت س شیب دیبه واسطه تاک یستیرئال یکردهایاگرچه رو

 یبدرا هیدنظر نیداز ا یاسدیاز اقتصاددانان س یعیوس فیاند، اما طمورد انتقاد قرار گرفته

که موجب شدده  یلی. از جمله دالکنندیکشورها استفاده م انیم یروابط اقتصاد فیتوص

 میآن است که مفاه ،داده شود صیمناسب تشخ المللنیب یاسیس تصادقا یبرا سمیتا رئال

 هیمؤثر به انباشت سرما یاگونهبه ینظام یهاتیهمچون قدرت و قابل سمیرئال دشدهیتاک

و  سدمیلی. توسعه مطالعات مربدوط بده مرکانتشوندیکشورها مربوط م یو توسعه اقتصاد

 یمطالعه روابط اقتصداد یبرا تصادداناناقاز  یاگسترده فیتوسط ط یاقتصاد ییگرایمل

بدا حاصدل جمدع  یباز شهیاند یمکاتب بر مبنا نیا ی. هر دورسدیکشورها به انجام م

در دوران معاصدر، اگرچده شدکل جدیددتری از  اسدتوار هسدتند. یصفر در اقتصاد جهان

شدده  ها و ثبات مبتنی بر هژمونی به کدار گرفتدهنظریات رئالیستی در قالب تلوری رژیم

های جدانشدنی کشورها موجب شده است تا بار دیگر از رویکردهای است، اما خصلت

گرایی ملی( نیدز بدرای مطالعدات رفتدار پیشینی رئالیسم )همچون مرکانتیلیسم و حمایت

 بهره برده شود. هاآن

نظدم  کیدگذار و حرکت به سدمت  طیکردن شرا یدر حال ط یجهان ینظم اقتصاد

های بزرگ و نوظهور دنیدا را بده ایدن نکتده گذاران قدرتسیاست این فضا است. دیجد
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ای تنظیم کنندد ها و راهبردهای خود را در عصر گذار به گونهسازد که برنامهرهنمون می

آفرینی فزاینده در معدادالت های دوران جدید برای نقشها و فرصتتا بتوانند از ظرفیت

مندد گردندد. ایدن بعدی به بهترین شکل بهره المللی و ترسیم نظم اقتصادیاقتصادی بین

به این سو افزایش یافته است. ادراکات بازیگران  2008رویکرد پ  از بحران مالی سال 

المللی جدید و نوظهور در عرصه اقتصادی براین اصل استوار است که نظم اقتصادی بین

دوران کندونی آن  هایترین ویژگیباشد. از مهمدر حال گذار به مراحل جدیدی خود می

گذار نظدم اقتصدادی پیشدین، در حدال ایجداد است که ایاالت متحده خود به عنوان بنیان

باشد. چنین رویکردی از سدوی سدایر شده خود میچالش برای ساختارهای نظم ترسیم

های ای روبرو شده است و زمیندههای گستردهبازیگران حاضر در این ساختار با مقاومت

ز آنان را برای گذار بده نظمدی جدیددتر افدزایش داده اسدت. در نتیجده تمایل بسیاری ا

بسیاری از این بازیگران ضمن تالش بدرای افدزایش قددرت اقتصدادی خدود و جدذب 

های اقتصادی دنیا در درون اقتصاد خدویش، بده دنبدال تغییدر در نظدام حداکثری ظرفیت

 بعضاًک مدیریت اقتصادی و های مشترمحور دنیا و تاکید بر رویهمدیریت اقتصادی غرب

محور هستند. آمارهای مربوط بده جریدان انتقدال سدرمایه بده مستقل از فرایندهای غرب

ی  مراکز و نهادهای اقتصادی با توان اقتصادی مشدابه تأسغربی، -سمت اقتصادهای غیر

در درون اقتصددادهای نوظهددور، تمددایالت فراگیددر بددرای رهددایی از سددلطه ارز واحددد و 

یکردهدای روری از ارزهای مشترک در مبادالت دو و چندجانبه در کنار مقابله با بردابهره

الملدل در ها برای شناسایی ساختار جدید اقتصداد بینترین نشانهگرایانه ملی مهمحمایت

باشند. فروپاشی نظم کنونی اقتصادی کده بدا هژمدونی همدراه اسدت، های بعدی میسال

ترین شت. راهبرد تحریم و تنبیه که به عندوان اصدلیپیآمدهای جدی به همراه خواهد دا

گیرد، با دو دسدته ابزار ایاالت متحده در جایگاه قدرت برتر کنونی مورد استفاده قرار می

واکنش مواجه خواهد شد: بازیگرانی که از ظرفیدت، تواندایی و قددرت مقابلده بده مثدل 

ه کار خواهند گرفت. کشدورهایی برخوردارند، رویکرد متقابل و متوازنی را علیه آمریکا ب

که از توانایی مشدابه برخدوردار نیسدتند، تدالش خواهندد کدرد تدا از دریچده ائدتالف و 

همگراشدن با سایرین به این اقدامات پاسخ دهند. به طور کلی مقاومت قددرت هژمدون 

در برابر رویش بازیگران جدید به اشکال مختلف از جمله شالوده شکنی نظم خودساخته 
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