گذار در ساختار اقتصاد جهانی؛ رفتار اقتصادی قدرتهای بزرگ
در دوره گذار
مهدی هدایتی شهیدانی

*1

چکیده
اقتصاد همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی تعامل میان بازیگران جهانی مطرح بوده است.
تاکید بر نقش محوری اقتصاد در سیاست خارجی قدرتهای بزرگ موجب شدده اسدت تدا در
شرایط مختلف ،هندسه ساختاری قدرت و به دنبال آن جایگاه ساختاری کشورها دچار تغییدر و
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تحول شود .این جابجاییها منجر به ایجاد تغییرات جدی در میزان تأثیر و نفوذ بازیگران ،و تالش
فراگیر از سوی قدرت های نوظهور برای بازتعریف هنجارها ،قواعد و ترتیبدات نهدادی متدداول
گردیده است .دوران گذار ،مقطعی سیال برای فضای اقتصاد جهانی محسوب میشود که الگوهای
رفتاری منحصر بفردی را برای اصلی ترین بازیگران ساختار جهانی به همراه خواهد داشت .براین
اساس ،پرسش کلیدی مقاله آن است که در دوران گذار ،مجموعه کنشها و واکنشهای قدرتهای
جهانی نسبت به تحوالت ساختار اقتصادی جهان از چه مولفههایی برخدوردار خدو .اهدد بدود
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یافته های پژوهش حاکی از آن است که موج فراگیر انتقال جریانات سرمایهای و تجاری از حوزه
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در حال پراکنش میباشد که موجب شده تا بتوان دو نوع الگوی رفتاری را مشاهده کرد .از یک سو
برای ممانعت از آسیب پذیری و نیز ترمیم نقایص ساختار فعلی ،اقدامات قابل توجهی از سدوی
ایاالت متحده در حال پیگیری است .و از سوی دیگر ،واکنشها و رغبت بازیگران نوظهور برای
بنای نظم نوین اقتصادی زمینه اصطکاک حداکثری را در ساختار نظام بینالملل فراهم آورده است.
واژگان کلیدی :دوران گذار ،اقتصاد جهانی ،قدرتهای نوظهور ،ایاالت متحده ،نظم نوین اقتصادی
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* این مقاله از نتایج اجرای یک طرح پژوهشی ،مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه گیالن است که با حمایت م الی ای ن
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مقدمه:
شرایط حاکم بر نظام بینالملل از ماهیتی بسیار متزلزل و متحول برخوردار میباشد .ایدن
ویژگی خود را از حوزههای سیاسی به حوزههای اقتصادی تسرّی داده است .به گوندهای
که با وجود استمرار و تسلط روندهای اقتصادی غربمحور در دوران  50سدال گذشدته،
میزان سرمایهگذاری در اقتصاد قدرتهای نوظهور براساس آمارهای نهادهدای اقتصدادی
معتبر افزایش یافته اس ت .نتیجه این تحدول آن اسدت کده بدا توجده بده افدزایش میدزان
سرمایهگذاریها در حوزههای اقتصدادی قددرتهای نوظهدور ،رویکردهدای آتدی سدایر
92

واحدهای سیاسی در حال توسعه نیز به سمت این بازیگران تمایل فزاینددهتری خواهدد
یافت .در واقع ساختار اقتصادی دنیا ،در حال تجربه تحوالت بسیار شدیدی اسدت .ایدن
تحوالت بعضاً موجب تکانههای جدی در بازارهای جهدانی و منطقدهای میشدوند و بده
نوعی آغازکننده تغییرات اساسی در آنها قلمداد میگردند .تا همین اواخر ،جهان غدرب
شرایط و قوانین خود را بر سایر بخشهای نظام اقتصادی جهانی دیکته میکدرد امدا بدا
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توجه به افزایش میزان سدرمایهگذاریها در کشدورهای نوظهدور ،افدزایش میدزان رشدد
اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سایر بازیگران چرخشهای عمدهای در مدار اقتصادی
نظام جهانی مشاهده میشود.
روند پر شتاب رشدِ اقتصادیِ کشورهای نوظهور نسبت به سدایر اقتصدادهای بدزرگ
جهان موجب افزایش سهمِ این کشورها در تولید ناخالص جهان و ارتقاء رتبه آنها شده
است .رشد اقتصادی کشورهایی همچون چین ،برزیل ،هند ،آفریقدای جندوبی و روسدیه
سهم بسزایی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است .بهطوریکه در سال 2016
کشور چین بیش از  500میلیارد دالر به آمریکا کاال صادر کرد .این رقم موجب نگراندی
ایاالت متحده و تا حدودی اروپا از بازتعریف هنجارها ،قواعد و ترتیبدات نهادینده شدده
غربی از سال  1945به این سو توسط کشورهایی همچون چین ،هند ،برزیدل ،روسدیه و
دیگر قدرتهای درحالظهور به نفع خود شد .به عنوان نمونه ،تبدیل پروتکل کیوتو بده
توافق جهانی در مبارزه با تغییرات آب و هوایی (توافدق زیسدتمحیطی پداری ) ،1و یدا
فعالکردن بازارهای بیشتری از طریق تجدارت آزاد در مدذاکرات دور دوحده ( )2001در
)1. Paris climate accord (Paris Agreement

محدودسددازی و ایجدداد تحددوالت یادشددده نقددش بدده سددزایی داشددتهاند .رشددد و ظهددور
سازمانهای منطقهای نظیر آسهآن ،سازمان همکاری شانگهای ،اتحادیده آفریقدا ،و گدروه
بریک

چالشهای دیگری بودند که تحلیلگران در مورد تقابل آنها با ترتیبات نهادی و

اقتصادی درجریان ،گمانهزنیهای فراوانی را منتشر میکردند .اکندون براسداس آمارهدای
منتشرشده ،اقتصاد جهانی در مرحلهای از مقطع زمانی قرار گرفتده اسدت کده نشدانههای
تحقق پیشبینیهای پیشین ،در حال رونمایی میباشدد .پرسدش اصدلی مقالده براسداس
مقدمه ذکرشده آن است که رفتار اقتصادی هریک از طرفین این رقابت نسبت به یکدیگر
در دوران گذار از چه ویژگیهایی برخوردار اسدت فرضدیه پدژوهش آن اسدت کده در
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دوران گذار ،اقتصادهای غربمحور به استمرار رفتار رقدابتی و کنترلگرایانده نسدبت بده
قدرتهای نوظهور در نظام اقتصاد جهانی از طریق اداره و مهدار نیروهدای موازنهدهندده
اقتصادی ادامه خواهند داد .این الگو از طریق ایجاد گسست در پیوند میان رقبدا ،نادیدده
گرفتن و حتی زیر پا نهادن ترتیبات نظم وضعشده قبلدی از طریدق تصدویب تعرفدههای
گمرکی بر اقالم واردشده از طریق قدرتهای اصلی و به راهانددازی جن هدای تجداری
کوتاهمدت و کمشدت همچدون جند

ارزی1اسدتمرار خواهدد داشدت .روش پدژوهش

حاضر استفاده از آمارهدای مراکدز و نهادهدای معتبدر و اعتبدار سدنجی آنهدا براسداس
روشهای استنادی و تطبیق آن با مالکها و واقعیات سیاسی خواهد بود .در نتیجه برای
پاسخ به پرسش پژوهش و اعتبارسنجی فرضیه ارائهشده تالش گردیده است تا از مندابع
کتابخانهای و اینترنتی که بیان کنندده چگدونگی و میدزان رشدد و تندزل اعتبدار و درجده
اقتصادی قدرتهای بزرگ هستند ،بهرهبرداری شود.
 .1رویکرد نظری :رئالیسم اقتصادی
نظریه رئالیسم یکی از قدیمیترین پارادایمها در میان نظریات روابدط بینالملدل و البتده
اقتصاد سیاسی بینالملل محسوب می شود .اگرچه رویکردهای رئالیستی به واسطه تاکیدد
بیش از اندازه بر تعامالت سیاسی و امنیتی مورد انتقاد قرار گرفتهاند ،اما طیف وسیعی از
اقتصاددانان سیاسی از این نظریه برای توصیف روابط اقتصدادی میدان کشدورها اسدتفاده
1. Currency War
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می کنند .از جمله دالیلی که موجب شده تا رئالیسم برای اقتصاد سیاسی بینالملل مناسب
تشخیص داده شود آن است که مفاهیم تاکیدشده رئالیسم همچون قدرت و قابلیتهدای
نظامی بهگونهای مؤثر به انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی کشورها مربوط میشوند.
بسیاری از رئالیستهای کالسیک ارتباط خود را با روابط اقتصادی نشان دادهاند .بده
عنوان نمونه ای.اچ کار1مینویسد " :علم اقتصاد پیشفرض یک نظدم سیاسدی احتمدالی
است منتهی مطالعه آن بددون سیاسدت هی گداه نمیتواندد سدودآورانه باشدد" (Carr,

) . 2001: 117چنین نگرشی ریشه در این مسدلله دارد کده قددرت اقتصدادی زمینهسداز
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قدرت سیاسی میباشد و در واقع هرچقدر یک اقتصداد بزرگتدر باشدد ،شدرایط بدرای
امکان تأمین دفاع ملی پیشرفتهتر در آن بیشتر میسر خواهد بدود .کدار معتقدد اسدت کده
فرسایش اقتصاد یک کشور رقیب همچدون شکسدت ارتدش آن کشدور بسدیار وخدیم و
هزینهزا خواهد بود .از منظر کار ،قدرت اقتصادی به عنوان ابزار نفوذ در دو شکل مدورد
استفاده قرار خواهد گرفت :صادرات سرمایه و کنترل بازارهای خارجی .دیپلماسدی دالر
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ایاالت متحده میتواند به عنوان مثال خوبی برای نشداندادن اهمیدت صدادرات سدرمایه
معرفی شود .کنترل تجاری نیز پیشتر از طریق موافقتنامههای تجاری متقابل بده انجدام
می رسید .مثالً ،امپراتوری بریتانیدا کاالهدای مصدرفی خدود را از کشدورهایی خریدداری
میکرد که جزو مصرفکنندگان عمده ذغال سن

و کاالهای تولیدی این کشور به شمار

میرفتند .بنابراین قدرت خرید در اقتصاد جهانی به عنوان یک دارایی حیاتی بینالمللدی
برای نفوذ سیاسی به شمار میرود ).(Carr. 2001: 125-126
پارادایم رئالیسم در اقتصاد سیاسی بینالملل برای توصدیف توسدعه تداریخی روابدط
اقتصادی بینالملل و جن های مرتبط با آن مناسب میباشد .منتهی رویکردهای سنتیتر
همچون مرکانتیلیسم و ملیگرایی اقتصادی در تبیین موضوعاتی همچون رشد و گشایش
اقتصادی ،تجارت آزاد و تحدرک سدرمایه در ادوار مختلدف نداموفق بودهاندد .برخدی از
رئالیستها از نظام اقتصادی مبتنی بر هژمونی اقتصادی حمایت بده عمدل آوردهاندد .بده
عنوان نمونه در دهه  1970و  1980میالدی ،برخی از اندیشمندان ،نظریه ثبات هژمونیک
را پیشنهاد کردند .استدالل اصلی این نظریده آن بدود کده یدک قددرت هژمدون خواهدد
1. Edward H. Carr

توانست قوانین اقتصادی جهانی ،رژیمها و نهادهای مرتبط با آن را ایجداد کندد ،ثبدات و
گشایش اقتصادی را برای همه اعضا حفظ کند .همانطور که امپراتوری روم تجارت آزاد
را به عنوان ابزار تسلط در پیش گرفت ،ایاالت متحدده نیدز پد

از جند

جهدانی دوم

سیستم اقتصادی جهانی را براساس تجارت آزاد و گردش سرمایه ایجاد کرد .این الگو به
ایجاد سازمانهای بینالمللی همچون سازمان تجارت جهانی ،صندوق بینالمللی پدول و
بانک جهانی منجر شد .ایاالت متحده ،برنامه بازسازی اروپا را که عمدتاً به عنوان طدرح
مارشال شناخته می شود ،با هدف مقابله ایدئولوژیک نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و با
شعار حذف موانع تجاری و تسهیل رشد اقتصادی مورد پیگیری قرار داد .آمریکا درصدد
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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
شمار میرفت .بسیاری پایان جن

سدرد بده

سرد و رفدع تهدیدد خدارجی همچدون کمونیسدم را

دلیلی بر به خطر افتادن یکپارچگی کشورهای اتحادیه قلمداد میکنند .تدأثیر دیگدر ایدن
موضوع بر افول رهبری اقتصادی جهان به هژمونی ایاالت متحده ختم خواهد شد.
در این لحظه میتوان مشاهده کرد که چگونه حمایتگرایی زمینه فروپاشی تدریجی
نظم اقتصادی کنونی را با خود به همراه خواهد داشت .در واقع همانطور که امپراتدوری
بریتانیا پ

از جن

جهانی اول به واسطه حمایتگرایی اقتصادی بدا فروپاشدی مواجده

شد ،سرنوشت مشابهی را نیز میتوان برای ایاالت متحدده متصدور بدود .بده طدور کلدی
هرگونه افول در میزان توانمندی آمریکا نتیجه مستقیمی بر ساختار اقتصاد جهانی خواهد

داشت ).(Kindleberger, 2003: 80
هژمونی براساس مجموعهای از قوانین و هنجارهایی که تنظیمکننده اقتصداد جهدانی
هستند ،شکل میگیرد .در این ساختار ،رژیمهای بینالمللی نقش تعیینکنندهای در فرایند
توزیع ثروت در اقتصاد جهانی ایفا میکنند .براین اساس میتوان پی بدرد کده مفداهیمی
همچون مزیتهای نسبی و مطلق برای کشورها در تجارت بینالملل تا چه انددازه مهدم
هستند مثالً برخی مزیتهای نسبی را مانعی برای همکاری بینالمللی قلمداد میکنندد.
این دیدگاه توسط رئالیستهایی همچون استفان کراسنر1نیز برای فهم موضدوع رژیمهدا
1. Stephen Krasner
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مورد استفاده قرار گرفته بود .او معتقد بود که کشورهای اصدلی نظدام بینالملدل تدالش
میکنند تا این رژیم ها را برای منافع خدود طراحدی کنندد .ایدن طراحدی شدامل شدرایط
تجارت ،توزیع مزیتها از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی میباشدد .در
این رویکرد ایجاد رژیمها به قدرت و منافع وابسته اسدت ) .(Krasner, 1982: 205در
نتیجه ،براساس اصل تخصصیشدن کارکردها -مطرح شده توسط دیوید ریکاردو -1همده
کشورها باید از مزیتهای موجود در یک نظام اقتصادی با کارکرد مشخص منتفع شوند.
در این ساختار ،هژمون جهانی به دنبال طرا حدی رژیمدی جهدت پیشدبرد رهبدری خدود
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میباشد .همزمان ،رژیمها بایدد بهگوندهای طراحدی شدوند کده سدایر کشدورها و مندافع
اقتصادی را برای حفظ این نظم متمایل شوند .این شیوه ،به قدرت هژمون امکان استفاده
انحصاری از موضوعات اقتصادی و نهایتاً تسهیل نفوذ سیاسیاش را فراهم میکند.
گیلپین2معتقد است که مطالعه رژیمهدا بدرای انددازهگیری مزیتهدایی کده مسدتقیماً
قدرت سیاسی را متأثر میکنند ،ضروری میباشد ) .(Gilpin, 2001: 78امدا بایدد ایدن
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نکته را در نظر داشت که مفروضات اولیه نظریات اقتصادی -کده معتقدندد تجدارت آزاد
برای همه کشورها دستآوردهای مطلق را به ارمغان میآورد ،-بده واسدطه عددم در نظدر
گرفتن قالبهای فکری نخبگان سیاسی مورد تردید قرار دارند ).(Kirshner, 2009: 37
بسیاری از رئالیستها معتقدند که نظم اقتصادی جهانی لیبرال ،تنها به نفع آمریکا شدکل
3

گرفته است .سوزان استرنج یکی از این افراد بود که اعتقاد داشت سیاستهای اقتصادی
آمریکا ،بر کل اقتصاد جهانی تأثیر منفی بر جا نهاده اسدت .از نظدر او قددرت نامحددود
آمریکا عاملی است که منجر به کسری بودجه شدید در این کشور شده است (Strange,

).1997
نظام اقتصادی دنیای امروز براساس الگوی رژیمهایی که پ
توسط امریکا تنظیم شد ،به پیش رفتده اسدت .حتدی پد

از جند

دوم جهدانی

از فروپاشدی اتحداد جمداهیر

شوروی و با استقالل کشورهای جدید ،این نظام فراگیرتر شد .رئایستها ،نظام اقتصادی
کنونی جهان را انعکاس توزیع قدرت در کل ساختار میدانند .اگرچه باید این مسدلله را
1. David Ricardo
2. Robert Gilpin
3. Susan Strange

در نظر داشت که کشورهای در حال توسعه و قدرتهای در حدال ظهدور بدا توجده بده
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
اقتصادی مستقلی را (همچون بانک توسعه بریک ) به عنوان جایگزین نهادهدای تحدت
رهبری آمریکا همچون بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول ایجاد کنند .عالوه بدر ایدن
نهادسازیهای اعتراضی ،شاهد بلوکبندیهای تجاری منطقهای نیز هستیم که خود را در
قالددب سددازمان همکاریهددای اقتصددادی اوراسددیایی (اتحادیدده اوراسددیایی) ،سددازمان
همکاریهای شانگهای و یا منطقه آزاد تجاری آسهآن-چین به نمایش مینهند.
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در چنین بستری ،رفتارهای تهداجمی کشدور هژمدون یعندی اسدتفاده از تواناییهدای
اقتصادی برای افزایش قددرت و اسدتمرار رهبدری خدود ،بده منزلده تدالش بدرای رفدع
جاهطلبیهای آن تلقی میگردد .نمونه بسدیار مهدم ایدن رویکدرد در وضدع تحریمهدای
یکجانبه و همچنین وضع تعرفههای سنگین از سوی آمریکا نسبت بده رقبدای جهدانی و
منطقه ای قابل مشاهده است .دو موضوع یادشده تدأثیر بده سدزایی بدر سداختار تجدارت
بینالمللی از خود بر جای نهادهاند .در شرایط جدید ،به راحتی میتوان بیش از هر زمان
سیاسیشدن روابط اقتصاد ی را در جهان غیرقابل اجتنداب دانسدت .چدرا کده ابزارهدای
نظامی نسبت به قبل ناکارآمدی خود را به اثبات رساندهاند به طوری که ایجداد بیثبداتی
در ابعاد جهانی تبدیل به اصلیترین دستآورد رویکردهای سختافزارانه شدده اسدت .در
دوره معاصر ،بازیگران جهانی به این نتیجه رسیدهاند که فشار اقتصادی میتواند بیشترین
هزینهها را نسبت به جن

نظامی بر سایر رقبا برجای نهد.

 .2نشانههای گذار در اقتصاد بینالملل
بسیاری از اندیشمندان معتقدند که جهان اکنون در دوران گذار به سر میبرد ،چرا که در
حال تجربه تحوالت بسیار شدیدی است کده خدود را از حدوزه سیاسدی بده حوزههدای
اقتصاد سیاسی بینالملل رسانده است .این تحوالت بعضاً موجدب تکاندههای جددی در
بازارهای جهانی و منطقهای میشوند و به ندوعی آغازکنندده تغییدرات اساسدی در آنهدا
قلمداد میگردند .به عنوان نمونه تا همین اواخر ،جهان غرب شرایط و قوانین خود را بر

گذار در ساختار
اقتصاد جهان ؛
رفتار اقتصادی
قدرتهای بزرگ
در دوره گذار

سایر بخشهای نظام اقتصادی جهانی دیکتده میکدرد از جملده آن قدوانین میتدوان بده
مقررات تجارت بینالملل ،سیستم ارزی ،فنآوریها ،ارتباطات اقتصادی ،معدامالت بدازار
سرمایه ،سرمایهگذاری مستقیم در تولید ،کنترل منابع مواد خام و غیره اشاره نمود .چنین
سلطهای عمدتاً به شرایطی باز میگردد ،که به موجب آن ،نظام روابدط اقتصدادی کندونی
دنیا به واسطه نتایج حاصله از جن

جهانی دوم پیریزی گردید و ترسیم این سیسدتم و

قوانین کارکردی آن توسط ایاالت متحده آمریکا ،به مثابه بزرگتدرین قددرت اقتصدادی
دوران پ
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پ

از جن

به انجام رسیده بود.

از مدتی از پایان جن  ،یک خط ارتباطی قوی میان آمریکا و کشورهای اروپای

غربی که بار دیگر احیا شده بودند ،برقرار گردید .شرکتهای چندملیتی بدزرگ در ایدن
ایام نقش کلیدی را در شکلگیری نظام حکمرانی جهانی اقتصاد دنیا ایفا کردند .مهمترین
تصمیمات اقتصادی از درون سازوکار سازمان توسدعه و همکاریهدای اقتصدادی اتخداذ
میشد .پ
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
تابستان 1397

از آن ،این تصمیات خود را در قالب بیانیهها و اظهارات گروه هفت منعک

میکردند و از طریق سازمانهای اقتصادی بینالمللی کده غالبداً تحدت نفدوذ کشدورهای
غربی بودندد ،اجراییسدازی میشددند .از جملده ایدن سدازمانها میتدوان بده صدندوق
بینالمللی پول ،بانک جهانی ،بانک بینالمللی بازسازی و توسدعه ،و موافقتنامده عمدومی
تعرفه و تجارت (که بعدها تبدیل شد به سازمان تجارت جهانی) اشاره کرد.
در این فرایند ،اقتصادهای در حال توسعه از دایدره تصدمیمگیری خدارج بودندد ،بده
طوری که صرفاً مجبور به اجرای قواعد بازی تعریف شده از سوی ساختارهای غربدی و
در راستای تکمیل چرخه منافع آنان (غربیهدا) بودندد .قدوانین تجدارت بینالملدل همده
شرایط را برای مبادله نابرابر ایجاد کرده بود .قیمدت تمامشدده محصدوالت تولیدد شدده
کشورهای غربی بسیار باال بود در حدالی کده قیمدت مدواد اولیده کده اسداس صدادرات
کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدادند ،بسیار پایین تنظیم شده بود .به بیان دیگدر،
اقتصاد جهانی به نحو بارزی نماینده یک جهان تکقطبی بود.

این روند در سالهای اخیر به شدت دچار تحدوالت بنیدادین شدده اسدت .گدزارش
کنفران

توسعه و تجارت سازمان ملل متحد به این موضوع اشداره میکندد کده جریدان

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در درون اقتصادهای در حال توسعه و در حدال گدذار از

سرعت بیشتری برخوردار است .در فاصدله سدالهای  2003تدا  2013مدیالدی ،میدزان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مقیاس جهانی در هر سال  5درصد رشد داشته است،
حال آنکه این شاخص در کشورهای در حال توسعه به چیزی حدود  17درصد رسدیده
بود .از سال  2000تا سال  ،2007اقتصادهای توسعه یافتده موفدق شددند تدا نسدبت بده
اقتصادهای در حال توسعه تا سه برابر بیشتر سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بده خدود
جذب کنند .اما در سال  ،2012اقتصادهای در حال توسعه برای اولین بار نسبت به غرب
موفق شدند سرمایهگذاری خارجی بیشتری را جذب کنند .چدین ،روسدیه ،هندد و  ...از
جمله این کشورها محسوب میشدند که موفق شد سرمایهگذاری خارجی فزاینددهای را
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در درون اقتصاد خود جذب کنند ).(UNCTAD, 2015: 5
در سال  2014میزان ورود سرمایهگذاری خارجی به اقتصادهای صنعتی به رقمی در
حدود  498.8میلیارد دالر کاهش یافت که ایدن عددد حکایدت از سدقوط  28درصددی
نسبت به سال قبل خود بود .در سوی مقابل ،جریان سرمایهگذاری به کشورهای در حال
توسعه با رقم  681.4میلیارد دالری رشد  2درصدی را به خود تجربه میکدرد کده 48.1
میلیارد دالر از این رقم توسط اقتصادهای در حال گذار دریافت شده بود .بنابراین سدهم
اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار برای میزان جذب سرمایهگذاری خدارجی در
سال  2014چیزی حدود  59.4درصد بود ،در حالی که در سدال قبدل بده  52.5درصدد

میرسید ).(UNCTAD, 2015: 71
امروزه اقتصادهای در حال توسعه تقریبداً نیمدی از  10دریافتکنندده سدرمایهگذاری
مستقیم خارجی محسوب میشوند .در چنین شرایطی است که تدریجاً موقعیت ایداالت
متحده به مثابه یک رهبر جهانی در شرایط ورود جریان سرمایهای بده تددریج تضدعیف
میگردد .این در حالی است که در سدال  2000امریکدا بدیش از  300میلیدارد دالر (22
درصد از کل سهم جهانی سرمایهگذاری مستقیم خارجی) دریافت کدرده بدود ،در سدال
 2014این مقدار فقط به  92.4میلیارد دالر رسید یعنی چیزی کمتر از  8درصد جهدانی.
براین اساس آمریکا پ

از چین و هن کن

در رتبه سوم قرار گرفته اسدت .بده عندوان

نتیجه باید گفت که چشمانداز جغرافیایی اقتصاد جهانی در حال تغییر بوده و صنایع مهم
حرکت شتابان خود را از غرب به سایر مناطق ژئوپلیتیکی حوزه اقتصاد به سرعت آغداز
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کردهاند .که در نتیجه شاهد تغییر توازن در جایگاه نیروهای اقتصاد جهانی خواهیم بدود.
اگرچه در  ،1990براساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،اقتصادهای توسعهیافته غربی
مسلول تولید  80درصد تولید ناخالص جهانی در قیمتهای کنونی (شامل  58.3درصدد
برای ایاالت متحده و کشورهای حوزه یورو) بودند ،در سدال  2010ایدن رقدم بده 65.7
درصد کاهش یافت (که شامل  49درصد برای امریکا و کشورهای اروپایی بود) ،در سال
 2014این میزان به  55.1درصد رسید که  34.5درصد آن مربوط به کشورهای قاره اروپا

بود ).(Centre for Economic Research, 2016: 7
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تولید ناخالص داخلی نیز یکی دیگر از شاخصهای اقتصادی است که برای سنجش
تغییرات قدرت کشورها در جهان مورد ارزیابی قرار میگیرد .بر این اساس ،آمارها نشان
میدهد که از دهه  1980تاکنون شتاب تحوالت مثبت اقتصادی و میزان سهم کشورهایی
همچون چین با تحوالت رو به رشدی همراه بوده است .اشکال زیر به خوبی گویای این
تحوالت در طی سی سال گذشته میباشند.
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کره ج وبی  1د د
ایا

مت ده  22د د

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

ین  6د د
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ه د3د د

اپن  9د د
کره ج وبی  2د د
ایا

مت ده  23د د

ا ادیه ا وپا  26د د
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ه د6د د
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کره ج وبی  2د د

قدرتهای بزرگ

ایا

در دوره گذار

مت ده  18د د

Source: Layne, 2012: 2061.

آمار صندوق بینالمللی پول در سال  2017نشان میدهد کده سدهم تولیدد ناخدالص
داخلی کشورها در اقتصاد جهانی براساس قدرت برابدری خریدد دچدار تحدوالت قابدل
توجهی شده است .براساس این ارقام ،چین سهم بیشتری نسدبت بده ایداالت متحدده از
اقتصاد دنیا را در سال  2017به خود اختصاص داده است.

 .1توضیح آنکه ،ارقام این نمودار برای سال  2014براساس برآوردهای احتمالی تخمین زده شده است که
در مقیاس نزدیکی منطبق با دادههای همان سال ارائه شده است.

سهم  1اقتصاد او دن ا ا ت ل د ناخالص جهان در سا 2 17

ایا

102

ین  18د
ه د 77د
اپن  4 1د
لمان  3 2د
مت ده  15 1د
وسیه  3 1د
اندون ی 2 6د
برزی  2 5د
انگ ی  2 2د
ران ه  2 2د
م یک  1 9د
ایتالیا  1 8د

د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د

Source: IMF, 2018: 62-63

علیرغم مواجه با چالشهایی در سطوح داخلی و چشمانداز آتدی اقتصداد پرنوسدان
جهانی ،اقتصاد ایاالت متحده آمریکا هنوز به عنوان بزرگترین اقتصاد جهدان محسدوب
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می شود و براساس برخی از برآوردها ،انتظار میرود که تولید ناخالص داخلی این کشور
در پایان سال  2019میالدی بیش از  21تریلیون دالر باشد .این یعنی آن کده بدا سدهمی
نزدیک به  20درصد ،اقتصاد آمریکا هنوز باالتر از اقتصاد چین قرار خواهد داشت .رشد
چشمگیر اقتصاد چین در سالهای گذشته این کشور را به دومین اقتصاد بزرگ دنیا طدی
دهههای گذشته تبدیل کرده است .در سال  ،1978زمدانی کده چدین برنامده اصدالحات
اقتصادی را آغاز کرد ،با  214میلیارد دالر ،تولیدد ناخدالص داخلدی آن در جایگداه نهدم
ردهبندی جهانی قرار داشت 35 .سال بعد ،با افزایش تولید ناخالص داخلی بده رقدم 9.2
تریلیون دالر ،پکن توانست در جایگاه دوم اقتصاد جهانی بایستد .بدا ایدن حدال اقتصداد
چین از سال  2010به بعد روند رشد اقتصادی خدود را در سدطح  7درصدد ثابدت نگده
داشته است که رقمی کمتر از نرخ رشد  10درصدی پیش از بحران مالی سالهای 2007
تا  2009محسوب میشود .از سال  2014به بعد در چارچوب رویکرد "نیو نرمدال "1کده
شی جین پین

در سخنرانی خود به آن اشاره کرده بود ،تحلیلگران رفتار اقتصادی چین

را مبتنی بر رشد اقتصادی متوسط ،اما پایدار و بلندمدت مورد ارزیابی قرار میدهندد .در
(به معنای عادی [معمولی] جدید) 1. New Normal

شکل زیر برآوردها نسبت به نرخ تولید ناخالص داخلی  10اقتصاد بدزرگ در سدالهای
 2019و  2020به نمایش گذاشته شده است .تحلیل نمودار زیدر نشدان میدهدد کده در
فاصله دو اقتصاد اول (آمریکا و چین) در دو سال آینده نسبت بده سدایرین بدا اخدتالف
محسوسی به پیش خواهد رفت.
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 .3نشانههای فرسایش در هژمونی قدرت اقتصادی
یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر بسیار مورد بحث و جددال اندیشدمندان حدوزه
مطالعات بین المللی واقع شده اسدت ،افدول قددرت اقتصدادی ایداالت متحدده (پد

از

فرسایش نسبی) و یا ترمیمپذیری آن در سالهای پیشرو میباشد .در روندهای تاریخی
معاصر ،هزینههای فزاینده آمریکا در جن

ویتنام و مسائل مربوط به افزایش هزیندههای

منابع انرژی در دهده  1970همدواره از جملده مدواردی بده شدمار میرفتندد کده توسدط
تحلیلگران برای تحکیم نظراتشان پیرامون افول قدرت اقتصادی آمریکا مورد استناد قرار
میگرفتند .به عنوان مثال ،پُل کندی در کتاب ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ ،کسدری
فزاینده اقتصاد آمریکا را نتیجه زیادهخواهیهای بینالمللی این کشور میدانسدت کده بدا
توجه به خیزش کشورهایی همچون چین ،ژاپن و جامعه اقتصادی اروپا زمینه افول نسبی
آمریکا را تا پایان قرن بیستم فراهم خواهند ساخت .در قرن  ،21عدالوه بدر موضدوعات

اقتصادی ،روندهای دیگری همچون سیاسی ،جمعیتی ،فرهنگی و حتی فنآورانه به مثابده
زمینه های افول ایاالت متحده مورد اشاره اندیشمندان قرار گرفتند .با این حال ،مخالفدان
ای ن نظرات ،معتقدند که ایاالت متحده در درون ساختار سیاسدی ،اقتصدادی و اجتمداعی
خود از یک ویژگی ترمیمپذیری1ذاتی نیرومند برخوردار است که به ایدن کشدور اجدازه
می دهد تا همچنان به عنوان قدرت برتر قرن گذشدته در سدده جدیدد نیدز بده سدروری
بپردازد (تریف.)104 :1393 ،
بررسی نشانههای اقتصادی و بعضاً سیاسدی در طدی دو دهده اول قدرن بیسدتویکم
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نشان میدهند که ادعاهای معتقدان به افول تدریجی قدرت ایاالت متحده در حال تحقق
است .چرا که بسیاری از دادههای مورد ادعای آنها واقعیتر و باورپذیرتر جلوه میکنند.
افدرادی همچدون کریسددتوفر لدین2معتقدد هسدتند کده ادعاهدای فریددد ذکریدا در کتدداب
جهانپساآمریکایی  3،نماینده نگرش مرسوم در تشکیالت سیاست خارجی آمریکا اسدت.
این نگرش افول آمریکا را همواره امری موهوم قلمداد میکند و تفوق آمریکا را ویژگدی
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تقریباً دائمی سیاست جهانی معرفی میکند .با این حال لین ادعای افرادی همچون ذکریا
و جوزف نای را رد می کند .به اعتقاد لین دوران چیرگی آمریکا به واسطه وجود  4عامل
بهم پیوسته با سرعت زیادی رو پایان است .عامل اول از نظر او ،انتقال مرکز ثقل جهان از
یورو-آتالنتیک به سمت آسیا میباشد .براین اساس بخدش قابدل تدوجهی از رونددهای
اقتصادی دنیا شامل استخراج ،تولید ،توزیع ،قاعدهسازی و اثرگدذاری در قداره آسدیا بده
انجام خواهد رسید .عامل دوم به ظهدور قددرتهای نوظهدور و تدأثیر ژئدوپلیتیکی ایدن
حرکت مربوط است .سدومین عامدل ،گرفتدار شددن آمریکدا در تمدایالت جاهطلبانده و
جهانگشایانه خود میباشد .و در نهایدت شداخصهای اقتصدادی آمریکدا نویدد وجدود
روزهایی تیرهوتار برای اقتصاد این کشور میدهند ).(Layne, 2012: 203
انتقال تمایالت اقتصادی جهان به آسیا در نتیجه بررسدی سدرعت رشدد اقتصدادی و
همچنین تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده با جدیترین رقیبش یعنی جمهوری خلدق
چین قابل احصا است .این دو ابزار به پژوهشگران اقتصاد بینالملدل کمدک میکنندد تدا
1. resiliency
2. Christopher Layne
3. Post-American World

براساس تغییرات ایجاد شده در هریک از این دو شاخص ،تحدوالت مربدوط بده توزیدع
قدرت در ساختار نظام بین الملل و قدرت نسبی کشورها را مدورد ارزیدابی قدرار دهندد.
برخی معتقدند که وقوع بحران بزرگ در سال  2008در مجموعه اقتصادهای غربی زمینه
افزایش حرکت شتابان چین را تسریع کرد ) . (Layne, 2018با این حال برخدی دیگدر،
این جابجایی را غیرمحتمل قلمداد کردهاند (ذکریا .)111 :1395 ،بدون توجده بده زمدان
شروع حرکت شتابان چین ،نکته اساسدی بده تداثیرات ژئدوپلیتیکی ایدن تحدول مربدوط
میشود .در نگاههای رئالیستی ،قدرت فزاینده اقتصاد چین ،انعکاس خود را از یک سدو
در جستجو و کنترل بازارهای جدید و جریان مدواد خدام و از سدویی دیگدر در توسدعه
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توانمندهای نظامی اش به نمایش خواهد گذاشدت .ایدن موضدوع زمینده تصداعد روابدط
رقابتآمیز چین و ایاالت متحده را به همراه داشته است.
به غیر از چین ،کشورهای دیگری نیز همچون هند و روسیه تمایل ندارند تدا قواعدد
مسیر بین المللی را که توسط ایاالت متحده از جن

جهانی دوم به بعد ایجاد شده است،

اجرا کنند .الگوی رفتاری این بازیگران نشان میدهد کده تمدایالت فزاینددهای از سدوی
آنها برای ایفای نقش در تعیین قوانین جدیدد بده چشدم میخدورد De Santibañes,

) . )2009: 18-19ایددن مسددلله آمریکددا را بددا دو موضددوع مهددم در سیاسددت خددارجی
اقتصادیاش مواجه میکند :مدیریت اوجگیری دیگران و یا حفظ جایگاه راهبردی خود.
برای پرداختن به هریک از آنها ،واشنگتن با دو دسته مسائل خدارجی و داخلدی روبدرو
خواهد بود .هردوی این مسائل به شکل مستقیمی بر یکدیگر تدأثیر گذاشدتهاند .در بُعدد
خارجی تمایالت جهانگشایانه آمریکا در آغداز قدرن  ،21موجدب افدزایش هزیندهها و
تعهدات خارجی این کشور در خارج نسبت به منابع آن شد .این مسدلله در رقابتهدای
انتخاباتی ریاست جمهوری سال  2016مورد اشاره و اذعان دونالد ترامپ نیز واقع شدده
بود .تعهدات فزاینده آمریکا در دهه دوم قرن  ،21میبایست از اشکال جهانگشدایانه بده
مدیریت اوجگیری سایر قدرتهای اقتصادی جهان تغییر جهت میداد .جایی که چالشی
به نام قدرتهای بزرگ و قدرتهای منطقهای درصدد هستند تا سهم بیشتری از اقتصداد
دجهانی را در اختیار داشته باشند .اسناد امنیت ملی سال  2017و سایر اسناد منتشر شده
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در دوره ریاست جمهوری ترامپ در ابتدای سال  2018جملگی بر این موضدوع تاکیدد
1

داشتهاند.

در حوزه داخلی سه عامل اقتصاد آمریکا را آزرده میسازد که به ترتیب ندرخ پدایین
پ اندازهای اشخاص ،کسدری حسدابهای جداری (بده معندای بددهکار شددن بیشدتر
آمریکاییها به خارج) و افزایش بدهیهای دولت میباشند .از میان سه شاخص ذکرشده،
سومین مورد اهمیت بیشتری دارد .دو عامل اول در زمدان بحدران سدال  ،2008خدود را
بسیار پر رن
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به نمایش نهادند .این بحران موجب شد تا تولید ناخالص داخلی آمریکدا

 3/8درصد کاهش یابد که از زمان جن

جهانی دوم به ایدن سدو ،شددیدترین انقبداض

اقتصادی در تاریخ معاصر آمریکا به شمار میرفت .در فاصله سالهای  2007تدا ،2010
ثروت خانوارهای آمریکایی حدود  18درصد و یا به عبدارتی  12تریلیدون دالر کداهش
یافته بود .این وضعیت در سال  2007بسیار نامناسب شدده بدود ،بده طدوری کده بددهی
مصرفکنندگان آمریکایی به  129درصد درآمدشان رسیده بود .این موضدوعات موجدب
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یادآوری هشدار هرودت مورخ باستانی میشد که معتقد بود کانونهای ثروت و قددرت
ناپایدارند به طور ی که رفاه و ثروت بشری هرگز به مدت طوالنی در یدک محدل بداقی
نخواهند ماند (کالرک و هوک.)28 :1393 ،
یکی از بزرگ ترین اشکاالت اقتصاد آمریکا آن بود که برخالف شرق آسیا در اواخدر
دهه  ،1990برای احیای خود پ

از بحران سال  2008نمیتوانست بده صدادرات تکیده

کند .چرا که تجار ت بخش کوچکی از اقتصاد آمریکا بود ،به طوری کده صددور کداال و
خدمات تنها بیش از  10درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل مدیداد .ایدن
عامل را باید در کنار وجود رقبای خدارجی و جهدانی شدرکتهای آمریکدایی قدرار داد.
دستمزد پایین شرکتهای رقیب و نوآوریهای فزاینده آنها ،ورود به بازارهای جهانی و
سودآوری بیشتری را برای شرکتهای آمریکایی دشدوارتر کدرده اسدت .همدین مسدلله
موجب شده است تا ترامپ در دو سال اول ریاست جمهوری خود به وضدع تعرفدههای

 .1برای آگاهی بیشتر در این زمینه مطالعه این اسناد پیشنهاد میشود:
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.

سنگین بر کاالهای وارداتی از سایر کشورها به آمریکا اقدام نماید .ترامپ بخدش اصدلی
نگرانی ا قتصادی خود را متوجه کسری موازنده تجداری آمریکدا کدرده اسدت .براسداس
گزارش موسسه پژوهشهای اقتصادی مونیخ 1،آمریکا از ایدن حیدث ،منفیتدرین موازنده
بازرگانی در جهان را دارد به طوری که ،موازنه منفی بازرگانی خارجی آمریکدا در سدال
 2018به  420میلیارد دالر میرسد .در این گزارش آلمان ،ژاپن ،هلند و چدین در صددر
بهترین عملکرد و موازنه مثبت تجاری در جهان قرار دارند ).(CESifo, 2018
بدهی بخش عمومی از جمله مواردی است که اقتصاد آمریکدا را بدا بحراندی رو بده
تصاعد مواجه سداخته اسدت .شداید بتدوان بدا نائدل فرگوسدن2موافدق بدود کده معتقدد
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بود"امپراتوریها این طور اتفاق میافتد که ابتدا انفجار بدهیها نخستین گامها را در این
مسیر بر میدارند" (نای .)259 :1393 ،براساس پیشبینی صندوق بینالمللدی پدول ایدن
شاخص تا پایان سال  2019به  100درصد تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده خواهدد
رسید (کالرک و هوک .)30 :1393 ،براساس برآورد دفتر بودجه کنگره نیز بدهی دولدت
تا سال  2023به  100درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید .بدا ایدن حدال افدرادی
همچون نای معتقد بودند که برخورداری از پول ذخیره جهانی و سیالترین بازار سرمایه
در قالب اوراق قرضه خزانه باعث میشود تا آمریکا مواجه مالیمتری با بدار بددهیها از
خود نشان دهد .این مسلله از منظر نای به مثابه مزیت اقتصداد آمریکدا نسدبت بده سدایر
کشورها به شمار میرود (نای.)259-258 :1393 ،
اگرچه نرخ بیکاری در دوران اوباما از  10به  7/4درصد کاهش یافت ،اما کسری تراز
تجاری آمریکا (با افدزایش میدزان واردات و کداهش صدادرات تولیددات آمریکدایی) در
تابستان  2018به بیش از  46.3میلیارد دالر رسید .در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ،
صادرات آمریکا با  0.7درصد کاهش به  213.8میلیارد دالر رسیده و واردات نیز بدا 0.6
درصد رشد به  260.2میلیارد دالر بالغ گردید .اگرچه رشد اقتصادی آمریکدا در اواسدط
سال  2018به  4.1درصد رسید که در نوع خود بهترین عملکرد از سال  2014به این سو
بود ،اما رشد  7.3درصدی کسری تراز تجاری این کشور در برابر رقبایی همچون چین و

)1. Centre for Economic Studies (CES
2. Naill Ferguson
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اتحادیه اروپا که مخاطب تعرفههای گمرکی و جن

تجاری ترامپ به حساب میآمدند،

به مثابه پاشنه آشیل تولید و اقتصاد آمریکا محسوب میشود (کالکو.)1397 ،
 .4جدال ارزی قدرتهای بزرگ در دوران گذار
پ

از جن

جهانی دوم تا به امروز با استفاده از توانمندی و قدرت اقتصادی بیرقیدب

خود در جهان ،ایاالت متحده همواره در راستای برقراری و تثبیت قوانین ناظر بر تجارت
و روابط مالی بین المللی نقش اصلی را برعهده داشته است .این کشور با حمایت مالی از
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شرکای خویش امکان بازسازی نظام اقتصادی بینالمللی را فراهم ساخته اسدت .در ایدن
تعامالت دالر نقش اصلی را برای آمریکا بازی میکرد (پوراحمدی .)149 :1386 ،اما بدا
توجه به سیاستهای اخیر در حال اجرا از سوی بسیاری از کشورها و تحوالت صورت
گرفته در رویکرد حمایتگرایانه و همچنین اجبارآمیز واشنگتن نسبت به سایر کشدورها
به نظر میرسد که موقعیت دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی به خطدر افتداده اسدت .هدم
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اکنون نشانههای گوناگونی در جهان نسبت به اقدامات یک ،دو و چندجانبه کشدورها در
فاصله گرفتن دالر و کنار گذاشتن این ارز از مبادالت آنها نمایان شده اسدت .برخدی از
آن ها همچون روسیه دالر را به عنوان یک ارز خطرناک معرفی کردند و بدرهمین اسداس
مجوز معامالت نفتی با ارز ملی را صادر کردند.
در راستای دوریگزینی از دالر ،روسها سرمایهگذاریهای خود را در اوراق قرضده
دولتی آمریکا بهطور قابلتوجهی کاهش دادند و از  47میلیارد دالر در ماه آوریدل ،2018
به حدود  34میلیارد دالر در ماه میرساندند .رئی

بانک مرکزی روسیه – خدانم الدویرا

نابیولینا – در این زمینه اعالم کرد که کاهش حجم داراییهدای دالری روسدیه در نتیجده
ارزیابی نظاممند تمام مخاطرات موجود شامل مخاطرات مدالی ،اقتصدادی و ژئوپلیتیدک
است .روسیه در حالی اوراق قرضه دولتی آمریکا را به فروش میرساند که در عینحدال
در حال باال بردن حجم ذخایر طالی خود است و حجم این دارایی روسیه بده بداالترین
میزان در  20سال گذشته رسیده است .بنا به گزارش بانک مرکزی روسدیه ،خریدد طدال
توانسته است به این کشور در تنوعبخشی به ذخایر مالی خود کمک کند .حجدم ذخدایر
طالی روسیه هماکندون  62میلیدون اوند

معدادل  80.5میلیدارد دالر بدرآورد میشدود.

اقدامات تجاری آمریکا علیه برخی کشورها در کنار تشدید اوضاع ژئوپلتیدک در حدوزه
بین الملل باعث شده تا برخی کشورها اقدام مشدابه روسدیه در فدروش پدیش از موعدد
اوراق قرضه دولتی آمریکا را در پیش گیرند  .این میزان کاهش اوراق قرضه دولتی آمریکا
توسط روسیه ،از سال  2007تاکنون بیسابقه بوده است.(Russia Today, 2018)1
روسیه از سال  2014و به دنبال آغاز تحریمهای غرب علیه این کشدور در مداجرای
الحاق شبه کریمه به این کشور ،برنامهای را برای افزایش سهم قراردادهدای-روبدل و در
نتیجه کاهش سهم ارز دالر آمریکا ،در دستور کار قرار داد .همچنین ،در این مسکو موفق
شد قرارداد گازی  400میلیارد دالری با چین را براسداس ارز دو کشدور یعندی روبدل و
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یوآن به امضا برساند .پوتین در سدال  2014و در جریدان بازدیدد از کریمده اعدالم بدود
"سیستم دالر نفتی به تاریخ خواهد پیوست" و "روسیه در مورد استفاده از ارزهای ملدی
در معامالت متقابل با تعدادی از کشورها" ،در حال رایزنی اسدت ().Odintsov, 2015
این رویکرد در طی  4سال گذشته به اشکال مختلف و در ارتباط با تعامالت متنوع ایدن
کشور با بسیاری از کشورها در حال تحقق است.
مورد چین به گونه ای دیگر در حال انجام است .پ

گذار در ساختار
اقتصاد جهان ؛

از آن که چین از سوی ترامدپ

برای وضع تعرفهها مورد خطاب قرار گرفت ،زمزمههای جدی برای وقدوع جند

ارزی

میان دو طرف نیز شنیده شد .استیون منوخین-2وزیر خزانهداری آمریکا -اعالم کرده بدود
که در صورتی کده چدین تحریمهدای سدازمان ملدل علیده کدره شدمالی را اجدرا نکندد،
تحریمهای جدید اقتصادی علیه این کشدور اعمدال خواهدد شدد  ....اگدر چدین از ایدن
تحریمها تبعیت نکند ما تحریمهای جدیدی را علیه آنها وضع کرده و دسترسی چین به
دالر و نظام پرداخت بینالمللی دالری را خدواهیم بسدت» ).(Mohsin & John, 2017
در سالهای اخیر ،چین به جز آمریکا شرکای بدزرگ دیگدری نظیدر ژاپدن ،کرهجندوبی،
روسیه و آلمان دارد و به نظر نمیرسد هی یک از این کشورها با محدود شدن دسترسی
 .1اوراق قرضه وزارت خزانهداری آمریکا ،اوراق بدهی دولتی با سود ثابت هستند که مدت بازپرداخت
 10ساله دارد .سود این اوراق دو بار در سال پرداخت میشود .روسیه از سال  2014و از زمان آغاز
تحریمهای آمریکا علیه این کشور بهتدریج اوراق قرضه وزارت خزانهداری آمریکا در تملک خود را
فروخته است.
2. Steve Mnuchin
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چین به دالر دست از مبادله با چین بردارند .از سوی دیگر یوآن چین نیدز بده چهدارمین
ارز پرمبادله جهان پ

از دالر ،یورو و پوند تبدیل شده است و به اعتقاد ریان مکمداکن

1

کارشناس مؤسسه مایسز 2،چین برای تحریم شدن از سوی آمریکا بسدیار بدزرگ اسدت،
اینگونه رفتارها اگر چه به نابودی دالر منجر نمیشود ،اما تالشهای جهانی برای کندار
گذاشتن دالر را افزایش میدهد ).(McMaken, 2017
به طور کلی برخی از کشورها در تالش هستند تا بدا جددیت موضدوع کنارگذاشدتن
دالر (دالرزدایی )3به عنوان یک ارز مرجع را در معادالت اقتصادی خود مورد لحاظ قدرار
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دهند .از سوی دیگر نزدیک به  60معاهده دوجانبه براساس ارزهدای محلدی در دنیدا بده
امضاء رسیده است که حتی بسیاری از آنهدا جدزو متحددان ایداالت متحدده محسدوب
میشوند .این مسلله در کنار استفاده برخی از کشورهای مهم همچون چدین و روسدیه از
سیستم های تراکنش مالی مشترک و اختصاصی بده جدای سیسدتم سدوئیفت کده تحدت
مدیریت آمریکاییها قرار دارد ،موج دیگری از رفتار اعتراضی کشورهای در حال ظهدور
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را نسبت به عملکرد کنترلی و سیاستهای اقتصادی آمریکا نشان میدهد.
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 .5آینده نقش دالر و امکان پیمانهای پولی دو جانبه
ضرورت تنوع گرایی در روشهای پرداخت مرتبط با تجارت خارجی ،کشورها را بر آن
داشته تا عالوه بر روشهای سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک ،ابزارهای جدیدی را نیدز
به موازات آن ایجاد کنند“ .پیمان پولی دوجانبه” یکی از این روشهاسدت پیمدان پدولی
یعنی “استفاده همزمان از  2پول ملی در پرداختهای مرتبط بدا تجدارت و تدأمین مدالی
دوجانبه به گونهای که نیازی به ارز ثالث نباشد” .در این حالت ،ظرفیتی جدید در اختیار
تجار قرار گرفته و ریسک آنها را کاهش میدهد .پیمان “دوجانبه” به گوندهای طراحدی
شده است که در آن نیازی به تسویه پایان دوره نیست چرا که تا سدقف عددد کمتدر در
تجارت ،اجرا میشود .در سالهای اخیر ،ابزارهای متعددی برای پوشش ریسدک پیمدان
پولی طراحی شده است لذا بانک مرکزی در معرض ریسک ناشی از نوسانات ارزهدای
1. Ryan McMaken
2. Mises Institute
3. De-Dollarization

ملی نیز قرار نمیگیرد .روسیه از جمله کشورهایی است که با اغاز تحریمهای غرب بده
فکر نجات سیستم ارزی کشور از تسلط دالر و یورو افتاده است .وزیدر توسدعه اقتصداد
روسیه در واکنش به تحریم بانک مرکزی این کشور اعالم کرد که مسکو در حال انجدام
اقدامات الزم برای کاهش استفاده از دالر آمریکا در معامالت تجاری این کشدور اسدت.
والدیمیر پوتین ،رئی جمهور روسیه ،بارها از وزارت اقتصاد و امدور مدالی ایدن کشدور
خواسته بود تا وابستگی خود به دالر را کاهش دهد .پیشاز این نیدز روسدیه پیمانهدای
پولی با کشورهای نظیر چین ،اوکراین ،پاکستان و … به امضدا رسدانده بدود ( Russia

) .Today, 2017aبندابراین میتدوان نتیجده گرفدت کده روسدیه بده دنبدال رسدیدن بده
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سازوکاری جدید جهت کاهش وابستگی به استفاده از ارزهای معیار جهانی نظیدر دالر و
یا یورو هست .با استفاده از این پیمانهای دوجانبه میتدوان بددون اسدتفاده از ارزهدای
معیار جهانی و با استفاده از ارزهدای محلدی دو کشدور بده تجدارت و مبدادالت بدانکی
پرداخت.
در اواخر اوت  ،2015پوتین رئی

جمهور روسیه الیحهای را به امضداء رسداند کده

براساس آن دالر و یورو از تجارت میان کشورهای مسدتقل همسدود حدذف شدود .ایدن
موضوع به معنای ایجاد یک بازار مالی واحد بین روسیه ،ارمنستان ،بدالروس ،قزاقسدتان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و سایر کشورها به شمار میرود .در بیانیه کرملین آمده بدود کده:
"این روند به گسدترش اسدتفاده از ارزهدای ملدی در پرداختهدای تجدارت خدارجی و
خدمات مالی کمک میکند و بنابراین پیش شرطهایی بدرای نقدشدوندگی بازارهدای ارز
خارجی را ایجاد میکند .این الیحه همچنین به تسهیل تجدارت در منطقده و کمدک بده
دستیابی به ثبات کالن اقتصادی کمک خواهد کرد)." (Kremlin.ru 2015

امروزه ،حدود  50درصد از گردش مالی در اتحادیه اقتصدادی اوراسدیایی بده دالر و
یورو است که وابستگی اتحادیه را به کشورهای صادرکننده این ارز افزایش میدهدد .در
خارج از کشورهای مستقل همسود و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،روسیه و چین نیز تالش
کردهاند تا تسلط دالر کاهش یابد .روسیه و چین در حال تالش برای تمدید پیمان پولی
دوجانبه میان خود هستند تا بدین طریق همچنان وابستگی خود به دالر و یورو را کاهش
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دهند و از ارزهای ملی خود استفاده کنند .براین اساس استفاده از ارزهای ملدی میدان دو
کشور روز به روز در حال افزایش است.
در سال  2016سهم ارزهای ملدی در پرداختهدای مربدوط بده صدادرات کاالهدا و
خدمات روسیه به  13درصد و واردات به  16درصد رسدیده اسدت و در سده ماهده اول
سال  2017این رقم به ترتیب به  16و  18درصد افزایش یافته است .چین سیستم CIPS

را برای پرداختهای بینالمللی یوآنی راهاندازی کرده است تا استفاده از پول ملی خدود
در پرداختهای بین المللی را توسعه دهد و بعضی بانکهای روسدیه نیدز قدبالً بده ایدن
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سیستم پیوستهاند .سیستم پرداخدت کدارت ملدی روسدیه و یونیدون پدی چدین موافقدت
نمودهاند تا با استفاده از این کارتها پردازش عملیات مربوط به معامالت داخلی روسیه
را انجام دهند .دو کشور برنامه آزمایش یونیون پی1و روسسلخُز بانک2را برای صددور
کارتهای هماهن

با سیستم پرداخت میر3را طراحی میکنند .در سال  2014بانکهدای

مرکزی روسیه و چین یک پیمان پولی دوجانبه به مدت سه سال را برای مبادله با یوآن و
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روبل میان خود به امضاء رساندند .هدف دو کشور کاهش وابسدتگی بده دالر و یدورو و
استفاده از ارزهای ملی خود در تجارت بود .ارزش این پیمان  25میلیارد دالر اعالم شدد
).(Russia Today, 2017b
بروز بحرانهای اقتصدادی همچدون آن چده کده در سدال  2008در آمریکدا رخ داد
موجب شد تا دالر نیز صدمات فراوانی در مبادالت بینالمللی را تجربه کند .از این مقطع
رقابت ارزهایی همچون یوآن چین با دالر جهت گسترش نفوذ بینالمللیشدان بده طدور
تصاعدی مورد پیگیدری دو طدرف قدرار گرفدت .آمریکدا در ادوار مختلدف ،نسدبت بده
بازیگرانی که برای کداهش نفدوذ و ارزش دالر گامهدایی را برداشدتند ،سیاسدت مشدابه
محدودسازی و حذف را در پیش گرفته است .البته با توجه به میزان توانمندیهای رقبدا،
نتایج متفاوتی در این سیاست حاصل شده است .تصمیم صدام و قذافی برای حذف دالر

1. China Union Pay
2. Rosselkhozbank; Russian Agricultural Bank
)(Russian: Российский сельскохозяйственный банк; Россельхозбанк
)3. Mir (Russian: Мир

و روی آوردن به یورو منجر به حدذف خودشدان شدد .امدا در برابدر بدازیگران توانمندد
منطقه ای و جهانی این سیاست از سوی آمریکا در اشکال دیگری پیگیری شده است.
با تصمیم ترامپ مبنی بر آغاز محدودیت گسترده بر روند کاالهای وارداتی از چدین
به آمریکا ،پکن تصمیم گرفت تا تصمیمهای قبلی خود در مورد جایگزینی دالر با یدوآن
را عملیاتی نماید .در  26مارس  2018چین انعقاد قراردادهای نفتی به یوآن را در بورس
شانگهای آغاز کرد ) (Gloystein, 2018که این اقدام را میتوان مکمل طراحی سیسدتم
پرداخت مالی یونیون پِی قلمداد کرد که برخدی از بانکهدای معتبدر اروپدایی از جملده
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دویچه بانک آلمان را نیز همراه خود نموده است .در ماه مارس سال  ،2018چین روزانه
 9.17میلیون بشکه نفت وارد کرده و رکود پیشین خود برابر بدا  8.57میلیدون بشدکه در
روز را شکسته است .این رقم از میزان واردات آمریکا برای مداه مدارس و همچندین در
سال بیشتر است و چین را به نخستین واردکننده نفت در جهان تبددیل کدرده اسدت .بدا
توجه به این رکورد ،تعیین قیمت نفت با یوآن معندای بیشدتری پیددا میکندد (Hanly,

گذار در ساختار

).2017

اقتصاد جهان ؛

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

1

صندوق بینالمللی پول اضافه کند و شرایط گسترش نفوذ این ارز در مبادالت جهانی را
ب دیش از پ دیش فددراهم کنددد .در سددال  2017پکددن توانسددت بددا مسددکو یددک صددندوق
سرمایهگذاری مشترک ایجاد کند که بر مبنای پول ارزی دو کشور حدود  10میلیارد دالر
سرمایه در اختیار دارد ) .(Cai Xiao, 2017فرآیندهای مشابهی نیدز در روابدط تجداری
کشورهایی همچون روسیه-ایران ،ایران-هند ،ایران-ترکیده ،چدین-قطدر ،چدین-کاندادا،
روسیه-ترکیه و  ....دنبال شده است .به نظر میرسد سوءاستفادههای جدی کده از نقدش
دالر آمریکا به عنوان سپرده ارزی جهانی به عمل میآید ،به مرور زمان باعث خواهد شد
این نقش تضعیف شود و در نهایدت از بدین بدرود ) .(Rickards, 2018مجموعده ایدن
اقدامات نشان داد کشورهایی که متوجه نقش مخدرب دالر در سداختار اقتصداد جهدانی
هستند ،به خوبی به عواقب تکیه بر ایدن ارز در مبدادالت تجداری خدود اندیشدیده و در
تالش هستند تا با شرکای تجاری به ارزی به غیر از دالر معامله کنند.
)1. special drawing right (SDR
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 .6تأثیر جنگ ارزی و تجاری بر مسئله گذار در اقتصاد جهانی
علیرغم آنکه هی مانعی بر سر راه انتقال صنایع به کشورهای در حدال توسدعه وجدود
ندارد ،اما غرب باز هم کنترل شدید خود را بر سیسدتم مدالی جهدانی و بدالطبع اقتصداد
جهانی گسترانده است .کشورهای غربی از موقعیت ویژه و ممتاز خدود در سدازمانهای
مالی بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی بسیار راضی هستند ،چدرا
که این سیستم به نوعی از نظام سهمیهبندی ،توزیع آرایی و بدنه مدیریتی مورد نظر آندان
برخوردار است .چنین سازوکارهایی به ایاالت متحده و کشورهای اروپای غربدی کمدک
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کرده تا تصمیمات مناسب اقتصادی را بدرای تکامدل مطلوبیتهدای خدود اتخداذ کنندد.
کشورهای غربی بر تمامی بخشهای بازار مالی جهانی از جمله بازار ارز تسلط دارند .در
فوریه سال  72 ،2015درصد پرداختهای مالی جهان در معامالت تجاری و سدرمایهای
با دالر آمریکا و یورو صورت گرفته است که سهم هریک بده ترتیدب  43و  29درصدد
بوده است () .Centre for Economic Research, 2016: 8البته برخی از گمانهزنیها
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حکایت از آن دارند که سهم دالر در مبدادالت دنیدا حددود  80درصدد اسدت .در واقدع
اگرچه تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده تنها  20درصد از کل تولید ناخالص جهدانی
میباشد اما مشداهده میشدود کده دالر و یدورو از بداالترین وزن در میدان ذخدایر ارزی

خارجی دنیا برخوردارند ).(Odintsov, 2015
آمریکا و اتحادیه اروپا از این وضعیت ،مزیتهای فراوانی را کسب خواهند کرد .بده
ویژه دولت آمریکا که میتواند به تجارت منفی وسیع و طوالنی مدت بپدردازد و موازنده
پرداخت را با پوشش آن از طریق انتشار اوراق قرضه وزارت خزانهداری جبران کند .این
در حالی است که تا آوریل سال  2015بدهیهای این کشور به  18.2تریلیون دالر رسید
)(usgovernmentdebt.us, 2015و از این نظر رشد قابل توجهی را تجربه کرد .اساساً
کشورهای خارجی که از دالر ایاالت متحده در تجارت خارجی و معدامالت سدرمایهای
خود به عنوان یک ابزار انباشت ذخایر ارزی خارجی استفاده میکنند ،به نوعی در حدال
قرض دادن پول به آمریکا میباشند.
آمریکا همواره از دالر به مثابه یک ابدزار راهبدردی بدرای ارائده پداداش و همچندین
مجازات در صحنه اقتصداد جهدانی بهرهبدرداری کدرده اسدت .در واقدع کدارایی دالر را

نمی توان در تعامالت خصمانه همچون جن

تجاری و ارزی خالصه کرد .بلکه این ابزار

شامل مجموعهای از سازوکارهای بهمپیوسته است که به تنظیم رفتار سدایر بدازیگران در
هر نوع فضای رفتاری (باثبات و بیثبات) میپردازد .به عنوان نمونه از اواسط سال 2017
تیم اقتصادی ترامپ تالش کرده است تا همزمان ضمن ایجاد تحرک اقتصدادی در درون
اقتصاد آمریکا ارزش دالر را در سطح پایینی نگه دارد .یکدی از اصدلیترین راهبردهدای
اقتصادی ترامپ این بود عدم موازنه تجاری آمریکا را برطرف کند .براین اساس کابینه او
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
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اروپایی ها) از ایدن رویکدرد ترامدپ ناخرسدند هسدتند و آن را فقیرکدردن همسدایه1ندام
نهادهاند .ترامپ در داخل تالش کرده است تا با کاهش مالیات و افزایش سدرمایهگذاری
در زیرساختارهای عموم ی ،نوعی تحرک اقتصادی با شتاب باال را تجربه کند .بسیاری از
شرکتهای بین المللی آمریکایی و غیرآمریکایی عالقمند خواهند بدود تدا در ایدن طدرح
مشارکت کنند .این موضوع منجر به رشد اقتصاد آمریکا و در نتیجه رشد اقتصاد جهدانی
میشود .اما برآوردها نشان میدهد که که برنامه مالیاتی ترامپ میتواند در  10سال آینده
 1/ 5تریلیون دالر به کسری بودجه بیفزاید .همچنین رکن دوم این راهبرد یعندی کداهش
ارزش دالر از سوی متحددان اروپدایی آن بده عندوان عنصدر سسدتکننده در دورنمدای
همکاریهای اقتصاد جهانی قلمداد میشود .نتیجه کوتاه مدت آن نیز در باالترین سقوط
در والاستریت به واسطه نگرانیهای مربوط به کسری بودجه شدید دولت ،افزایش نرخ
تورم و نرخ بهره در ابتدای فوریه  2018بود ).(Bartz & Hesse, 2018
همواره کاهش ارزش دالر موجب افزایش سود و زیان دو گروه مختلف خواهد شد.
با کاهش ارزش دالر در برابر واحد پول کشورهای دیگر ،قیمدت کاالهدا و خددمات آن
کشور برای مصرفکنندگان آمریکایی افزایش مییابد و شهروندان آمریکاییها باید دالر
بیشدتری بددرای خریدد کاالهددای آن کشددور خدرج کننددد .بدددین ترتیدب قدددرت خریدد
مصرفکنندگان و شرکتهای آمریکایی که کاالهای خارجی وارد میکنند کاهش مییابد.
دالر ضعیف از سوی دیگر موجب ارزانتر شدن کاالهای آمریکایی در بازارهای خارجی
1. beggar-thy-neighbor

گذار در ساختار
اقتصاد جهان ؛
رفتار اقتصادی
قدرتهای بزرگ
در دوره گذار

میشود که از این فرایند صادرکنندگان آمریکایی و مصرفکنندگان خارجی بهره میبرند.
با دالر ضعیف واحد پول خارجی کمتری برای خرید کاالها آمریکایی مورد نیاز است و
درنتیجه مصرفکنندگان در دیگر کشورها میتوانند با واحدد پدول کمتدری محصدوالت
آمریکایی خریداری کنند .دالر و واحدهای پول سایر کشورهای جهان بایدد در سدطحی
ارزشگذاری شوند که نرخ آنها با سایر ارزهای نه خیلی زیاد و نده خیلدی کدم باشدد.
چنین سطحی به رشد اقتصادی باثبات و بلندمدت و ثبات اقتصادی چه در داخل کشدور
و چه در خارج آن منجر میشود.
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در اوایل سال  ،2018ریسک تورم1در ایاالت متحده رو به افزایش شد در حدالی کده
نرخ بهره2در بازار اوراق قرضه3بسیار پایین آمد .بندابراین در کندار بددهی بداالی دولدت
ترامپ ،نرخ باالی بهره و عدم رضایت از ارزش باالی دالر را نیدز بایدد بدر چالشهدای
آمریکا در روند کنونی اقتصاد جهانی در نظدر گرفدت .بسدیاری از کارشناسدان بدر ایدن
باورندکه بازی دولت ترامپ با نرخ ارز از جهتی دیگر خطرآفرین خواهد بود ،چدرا کده
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سرمایهگذاران تردید پیدا خواهند کرد که آیا دولت آمریکا قادر است رتبه اعتباری باالی
خود را حفظ کند یا خیر در این صورت آنها دالرها را به بازار بازمیگردانند و باعدث
میشوند ارزش دالر باز هم کمتر شود .از نگاه این افدراد سیاسدت ترامدپ میتواندد در
آینده موجب افزایش تورم ،نرخ بهره باال و توقف رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورها
شود ).(Bartz & Hesse, 2018
جن

ارزی آمریکا در مقابل رقبا و شرکا در ادامه سیاست حمایتگرایی ملی او قابل

بررسی است .بر این اساس کابینه ترامپ ابتدا از آوریل  2018با وضع تعرفه فزاینده بدر
واردات فوالد و آلومینیوم بسیاری از همکاران جهدانی خدود از جملده آلمدان ،انگلدی ،
فرانسه ،کانادا ،مکزیک ،چین ،روسیه و  ....را به چدالش جددی دعدوت کدرد .کریسدتین
الگارد4رئی

صندوق بینالمللی پول در حاشیه اجالس وزرای اقتصادی ( G20جدوالی

 2018آرژانتین) اعالم کرد که اقدامات اخیر تعرفهای آمریکا احتماالً باعث کاهش تولیدد

1. The risk of inflation
2. interest rates
3. bond markets
4. Christine Lagarde

ناخالص جهانی تا نیم درصد بشود (فارس نیوز .)1397/05/02 ،براساس برخی برآوردها
از جمله مهمترین چالشهای این رویکرد ترامپ ،آسیب دیدن صنایع مصرفکننده آهدن
و آلومینیوم و از دست رفتن  146هزار فرصت شغلی میتواند باشد .در ادامه این نتدایج،
مرکز تحقیقات خودرو در آمریکا اعالم کرد که تبعیت از سیاسدتهای ترامدپ موجدب
میشود تا  830هزار نفر شغل خود را از دست بدهند ).(Bey, 2018
اگرچه ترامپ راهبدرد جددال تجداری خدود را نسدبت بده بخدش قابدل تدوجهی از
اقتصادهای جهانی متمرکز کرده است ،اما ظاهراً طرف اصلی این سیاستها اقتصاد چین
محسوب میشود .در واکنش به آغاز اعمال تعرفده  25درصددی بدر  34میلیدارد دالر از
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کاالهای وارداتی چیندی از سدوی آمریکدا ،پکدن نیدز در اقددامی مقابلهجویانده ،اعمدال
تعرفههای جدید را بر  35میلیارد دالر کاالهای وارداتی آمریکایی کرد تا جند

تجداری

میان این کشور و آمریکا وارد فاز عملیاتی شود .مهمترین خواسته کابینده ترامدپ بدرای
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

اقتصاد جهان ؛
رفتار اقتصادی

همراه نشد.

قدرتهای بزرگ

صندوق بینالمللی پول در گزارش شش ماهه نخست سال  ،2018تدأثیر ایدن رفتدار
تهاجمی از سوی آمریکا و واکنش متقابل چین بر اقتصداد جهدانی را بسدیار وخامتبدار
توصیف کرد و اعالم داشته است که این جدال تجاری نیم تریلیون دالر اقتصاد جهانی را
با آسیب مواجه خواهد ساخت .براساس پیشبینیهای این صندوق ،رشد اقتصدادی سده
کشور چین ،آمریکا و ژاپن را در یک فرایند رو به نزول به ترتیب  2.4 ،6.6و  1درصدد
پیش بینی کرده است .این در حالی است که متوسدط رشدد اقتصداد جهدانی نیدز از نظدر
صندوق بینالمللی پول در حدود  3.9درصد خواهد بود ).(Guardian, 2018
عالوه بر کاهش رشد اقتصاد جهانی ،قیمت برخی از مهمترین محصوالت و تولیدات
راهبردی همچون نفت و طال نیز در جن

گذار در ساختار

تجاری میان آمریکا و چدین دچدار نوسدانات

فراوان (روند نزولی) گردیدند .در آمریکا قیمت بسدیاری از محصدوالت کشداورزی بده
خاطر ممانعت دولت از واردات نمونه مشابه از چین کاهش یافت ،در حدالی کده هزینده
تولید آنها بسیار بیشتر از محصوالت مشابه چینی بود .سویا که دومین محصول ارزشمند

در دوره گذار

آمریکا پ

از ذرت است ،از جن

تجاری آمریکا علیه چین به شدت آسیب دیدد .ایدن

آسیبپذیری موجب شد تا دولت ترامپ تصمیم بگیرد مبلغ  12میلیارد دالر برای جبران
خسارت و زیانهای وارده کشاورزان به آنان پرداخت کندد ) .(NBCnews, 2018ایدن
تحوالت نشان میدهد اگرچه سیاسدتهای حمایتگرایانده اقتصدادی آمریکدا در کوتداه
مدت توانسته بود به نوعی در آمارهای بیکاری این کشور گشایش ایجاد کند و همچندین
جایگاه دوم بازار بورس چین را به ژاپن منتقل کند ) ،(CNBC, 2018اما نتدایج وراونده
آن در موارد ذکرشده خود را منعک

نموده است.
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نتیجهگیری
روابط اقتصادی میان بازیگران بزرگ عمدتاً در چارچوب نظام اندیشهای قددرت محدور
معنا پیدا میکند .این مؤلفه در نظریات رئالیستی بیش از سایر نظریات مشاهده میشدود.
اگرچه رویکردهای رئالیستی به واسطه تاکید بیش از اندازه بر تعامالت سیاسی و امنیتدی
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مورد انتقاد قرار گرفتهاند ،اما طیف وسیعی از اقتصاددانان سیاسدی از ایدن نظریده بدرای
توصیف روابط اقتصادی میان کشورها استفاده میکنند .از جمله دالیلی که موجب شدده
تا رئالیسم برای اقتصاد سیاسی بینالملل مناسب تشخیص داده شود ،آن است که مفاهیم
تاکیدشده رئالیسم همچون قدرت و قابلیتهای نظامی بهگونهای مؤثر به انباشت سرمایه
و توسعه اقتصادی کشورها مربوط میشوند .توسعه مطالعات مربدوط بده مرکانتیلیسدم و
ملیگرایی اقتصادی توسط طیف گستردهای از اقتصاددانان برای مطالعه روابط اقتصدادی
کشورها به انجام میرسد .هر دوی این مکاتب بر مبنای اندیشه بازی بدا حاصدل جمدع
صفر در اقتصاد جهانی اسدتوار هسدتند .در دوران معاصدر ،اگرچده شدکل جدیددتری از
نظریات رئالیستی در قالب تلوری رژیمها و ثبات مبتنی بر هژمونی به کدار گرفتده شدده
است ،اما خصلتهای جدانشدنی کشورها موجب شده است تا بار دیگر از رویکردهای
پیشینی رئالیسم (همچون مرکانتیلیسم و حمایتگرایی ملی) نیدز بدرای مطالعدات رفتدار
آنها بهره برده شود.
نظم اقتصادی جهانی در حال طی کردن شرایط گذار و حرکت به سدمت یدک نظدم
جدید است .این فضا سیاستگذاران قدرتهای بزرگ و نوظهور دنیدا را بده ایدن نکتده

رهنمون میسازد که برنامهها و راهبردهای خود را در عصر گذار به گونهای تنظیم کنندد
تا بتوانند از ظرفیتها و فرصتهای دوران جدید برای نقشآفرینی فزاینده در معدادالت
اقتصادی بینالمللی و ترسیم نظم اقتصادی بعدی به بهترین شکل بهرهمندد گردندد .ایدن
رویکرد پ

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

جدید و نوظهور در عرصه اقتصادی براین اصل استوار است که نظم اقتصادی بینالمللی
در حال گذار به مراحل جدیدی خود میباشد .از مهمترین ویژگیهای دوران کندونی آن
است که ایاالت متحده خود به عنوان بنیانگذار نظدم اقتصدادی پیشدین ،در حدال ایجداد
چالش برای ساختارهای نظم ترسیمشده خود میباشد .چنین رویکردی از سدوی سدایر
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بازیگران حاضر در این ساختار با مقاومتهای گستردهای روبرو شده است و زمیندههای
تمایل بسیاری ا ز آنان را برای گذار بده نظمدی جدیددتر افدزایش داده اسدت .در نتیجده
بسیاری از این بازیگران ضمن تالش بدرای افدزایش قددرت اقتصدادی خدود و جدذب
حداکثری ظرفیتهای اقتصادی دنیا در درون اقتصاد خدویش ،بده دنبدال تغییدر در نظدام
مدیریت اقتصادی غربمحور دنیا و تاکید بر رویههای مشترک مدیریت اقتصادی و بعضاً
مستقل از فرایندهای غرب محور هستند .آمارهای مربوط بده جریدان انتقدال سدرمایه بده
سمت اقتصادهای غیر-غربی ،تأسی

مراکز و نهادهای اقتصادی با توان اقتصادی مشدابه

در درون اقتصددادهای نوظهددور ،تمددایالت فراگیددر بددرای رهددایی از سددلطه ارز واحددد و
بهرهبرداری از ارزهای مشترک در مبادالت دو و چندجانبه در کنار مقابله با رویکردهدای
حمایتگرایانه ملی مهمترین نشانهها برای شناسایی ساختار جدید اقتصداد بینالملدل در
سالهای بعدی می باشند .فروپاشی نظم کنونی اقتصادی کده بدا هژمدونی همدراه اسدت،
پیآمدهای جدی به همراه خواهد دا شت .راهبرد تحریم و تنبیه که به عندوان اصدلیترین
ابزار ایاالت متحده در جایگاه قدرت برتر کنونی مورد استفاده قرار میگیرد ،با دو دسدته
واکنش مواجه خواهد شد :بازیگرانی که از ظرفیدت ،تواندایی و قددرت مقابلده بده مثدل
برخوردارند ،رویکرد متقابل و متوازنی را علیه آمریکا به کار خواهند گرفت .کشدورهایی
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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خویش و عدم پذیرش رویههای موازی در نظم مورد نظر بدازیگران نوظهدور مهمتدرین
نتایج کوتاهمدت مسلله گذار در نظم اقتصادی جهانی خواهند بود.
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