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Abstract 

The persistence or decline of US Dollar as a pervasive international currency has been one of the most 
important issues in the field of international political economy, since the beginning of the 21st century. 
While some scholars point to the continued dominance of US Dollar by citing the dominance of the United 
States in the world political and economic equations, others refer to the decline in the hegemony of this 
international currency due to the US economic weakness and its international alternatives. The present 
study aims to recognize the factors affecting the persistence or decline of US Dollar hegemony in the 21st 
century by using descriptive-analytical method based on considering available data and to examin the 
scenarios resulting from these situations. After raising this question that whether the hegemony of US 
Dollar as an international currency is still continuing or is facing a decline in the 21st century, this article 
is hypothesizing that despite the various factors affecting the continuation or decline of US Dollar 
hegemony, it seems that the continuity of US Dollar hegemony, as an international currency, will be 
strongly linked to the continuation of the existing international system and the US capability to keep it. 
The findings of this study in the framework of hegemonic stability theory show that the US Dollar 
hegemony will continue with some fluctuations depending on the willingness, volition and producing 
public goods by the United States in the short- and medium-term. However, in the long term, given the 
economic preponderance of China and other other emerging economies, a multi-currency monetary 
system may be formed in which the US Dollar would be a currency among other currencies. 
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  چكيده
 ياســياقتصــاد س ةمباحــث حــوز نيتــراز مهم يكــي ر،يــفراگ يالمللــنيپول ب كيمثابه به كايزوال دالر امر ايتداوم 

در  كــاينقــش مســلط امر يفــايبا اشاره به تــداوم ا يبرخ كهيبوده است. درحال كميو  ستيب ةاز آغاز سد يالمللنيب
بــا برشــمردن  گــريد يبرخــ آورنــد،يمــ انيــدالر سخن بــه م يجهان، از تداوم هژمون يو اقتصاد ياسيمعادالت س

. انجــام كننــديصــحبت مــ يالمللــنيپــول ب نيــا ةاز كاهش سلط ،يالمللنيب يهاليو بد يضعف اقتصاد يهانشانه
زوال  ايــمــؤثر در تــداوم  يپژوهش حاضر با دو هدف همراستا صورت گرفته اســت: نخســت، شــناخت محورهــا

موجــود  يها و آمارهاو استفاده از داده يليتحل ـ يفياز روش توص يريگبا بهره كميو  ستيب ةدالر در سد يهژمون
مقالــه بــا طــرح  نيــ. ايســيونويها با اتكا به روش سنارآن يابيها و ارزمؤلفه نيمنتج از ا يوهايسنار يو دوم، بررس

 كــميو  ســتيب ةزوال در سد ايدر حوزه تداوم  يبا چه روند يالمللنيپول ب گاهيدالر درجا يپرسش كه هژمون نيا
و قــدرت  كــايدالر امر يزوال هژمــون ايمختلف مؤثر در تداوم  يادعاست كه با وجود محورها نياست، بر امواجه 

 داًيشــد يالمللــنيپــول ب گــاهيعملكرد قدرتمنــد و تــداوم ســلطه دالر درجا رسديتداوم، به نظر م يهامؤلفه يباال
پــژوهش در  نيــا يهاافتــهيخواهــد بــود.  كــايثبات آن توسط امر نيموجود و تضم يالمللنيمرتبط با تداوم نظام ب

 يكاالهــا ديــاراده و تول ل،يــسوم بسته به تما برنامةشيكه براساس پ دهندينشان م كيثبات هژمون يةچارچوب نظر
 رتــداوم خواهــد داشــت؛ امــا د ييدالر بــا فرازوفرودهــا يهژمــون مــدت،انيدر كوتــاه و م كاياز جانب امر يعموم

  ارزها وجود دارد. ريسا انيدر م يدالر به ارز ليو تبد يمتكثر چند ارز ينظام پول يريگبلندمدت امكان شكل

  برتن وودز. ك،يهژمون، ثبات هژمون الملل،نيب ياسياقتصاد س كا،يدالر امر :هاواژهكليد 
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 ١١٩ - ٨٥ ،اول، شمارةچهارم ة، دور١٤٠٠، المللمطالعات اقتصاد سياسي بين  ٨٦

 

 

  مقدمه 
المللي دالر بوده هاي مهم اقتصاد جهاني پس از جنگ جهاني دوم، نقش بينيكي از ويژگي

ه مبادالت جهان را بجايگاه پرطرفدارترين ذخيرة ارزي جهان، بيشترين ميزان  است. دالر در

هاي مركزي جهان و حدود ذخاير ارزي بانك خود اختصاص داده است. امروزه تقريباً دوسوم

). نهادهايي همچون صندوق IMF, 2020شود (المللي با دالر انجام ميدوسوم تجارت بين

و كشورها  برندهاي خود را به پيش ميالمللي پول و بانك جهاني، با اتكا به دالر، فعاليتبين

المللي و ذخيره هاي تجاري بينها، فعاليتدر امور مالي و پولي خود همچون بازپرداخت وام

  هاي مركزي، به دالر متكي هستند.ارزهاي خود در بانك

المللي دالر درنقش ذخيره ارزي و نيز ارز مورد استفاده در مبادالت، به تثبيت نقش بين

اقتصادي و سياسي كمك كرده است. متغيرهايي همچون جايگاه جهاني آمريكا در عرصة 

استحكام و برتري اقتصادي، توان باالي سياسي و نظامي، نظام حقوقي باثبات و مورد اعتماد 

وجود پايين بودن نسبي ميزان بهرة دالر، گرايش به آن در سطح جهاني گسترده  باعث شده با

كانون  نظير، بههاي بازاري بيو ظرفيت هابنابراين، آمريكا ضمن داشتن اين ويژگي باشد؛

    هاي كشورهاي ديگر تبديل شده است. با اين حال،بزرگ جذب كاال و خدمات و سرمايه

بعد » وودزبرتن «وجود ظهور آمريكا درمقام رهبر رژيم پولي جهاني كه با تأسيس سيستم  با

دليل افول ت دارد، بهاز جنگ جهاني دوم محقق شد و با وجود اينكه دالر همچنان اهمي

رسد اين كشور با مشكالتي در تداوم اين موقعيت مواجه عمومي اقتصاد آمريكا، به نظر مي

  است. 

 (Gourinchas, 2019: 11) تاسترين بدهكار در سطح جهان در حال حاضر آمريكا بزرگ

امتيازاتي كه براي آمريكا داشته، باعث كسري  با وجود. همچنين محوريت و هژموني دالر 

طلبي آمريكا تأثيرگذار تواند بر ادامة سلطهموازنة تجاري آن شده است كه درجاي خود مي

باشد. با كاهش نسبي هژموني اقتصادي آمريكا، برخي كشورها سعي در يافتن جايگزيني 

تالش دارند تا ارزهاي خود را با اي براي دالر هستند. ازجمله كشورهاي اتحاديه اروپا منطقه

رة اي احتمالي در آينده (آسيا و قاهاي ارزي منطقهيورو جايگزين كنند. همچنين تشكيل بلوك



 ٨٧   )علي اميدي و همكاران(     هاي تداوم يا زوال در  ....كاوشي در مؤلفه :يكمو  يستب ةدالر در سد يهژمون

آمريكا) دور از انتظار نيست. مجموع اين تحوالت واكاوي موقعيت دالر در هزارة جديد را 

  به موضوعي مهم تبديل كرده است.

  

  پيشينة پژوهش
  توان به برخي از منابع موجود در اين زمينه اشاره كرد:وضوع پژوهش، ميدر ارتباط با م 

گرايي آمريكا معتقد است كه بخشي از برنامة ) در كتابي پيرامون مداخله١٣٨٩قنبرلو (

است.  المللي معطوفجويي آمريكا به تثبيت موقعيت هژمونيك آن در عرصة مالي بينسلطه

المللي هاي مالي بيني آمريكا در جذب و توزيع جرياناحياء مرجعيت دالر و جايگاه محور

بل چنين جايگاهي به قش مهمي در جهان بازي كند و از قباعث شده است تا اين كشور ن

  اعمال مؤثرتر سياست توسعة اقتصاد آزاد در عرصة جهاني بپردازد. 

 آمريكا نقاطكند كه عملكرد اقتصادي دوران اخير اي عنوان مي) نيز در مقاله١٣٨٩سيف (

 هايضعفي دارد كه نتيجة آن تضعيف دالر در آينده خواهد بود. هرچند آمريكا از فرصت

المللي مهمي مثل برتري قدرت نظامي، مركزيت تجاري و موقعيت برتري دالر در ذخاير بين

برخوردار است؛ اما با تهديدهايي چون وجود رقباي آسيايي و اروپايي و خطر سقوط ارزش 

  روست.برتري آن و از دست دادن مركزيت اقتصاد جهاني روبهدالر و 

هاي تجاري، ) در نظامUSD) نيز در پژوهشي پيرامون نقش دالر آمريكا (2019گورينكاس (

پولي و مالي جهاني معتقد است كه اين ارز درحال حاضر در يك موقعيت برتري و هژموني 

ور متناقضي با پايان نظام برتن وودز، تص برد و اين در شرايطي رخ داد كه به شكلبه سر مي

  المللي بود. غالب بر كاهش نقش اين ارز در معامالت بين

المللي معتقد اي حول تداوم دالر در نظام پولي بين) در قالب مقاله2018آريو نابرنكستا (

 زاد است.ترين خطر فراروي تداوم اين برتري، تكامل دروناست كه بزرگ
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هاي جدي اين نظام اقتصادي جهاني، چالش و تمايل به چندقطبي بودن در١»تريفين«معماي  

  حوزه است. 

ر المللي بر اين نظاي حول انتقاد از تسلط دالر در نظام پولي بين) در مقاله2017مارتينز (

است كه تداوم ذخاير جهاني برمبناي دالر آمريكا و طال، حتي بعد از بحران نظام برتن وودز، 

 Special Drawingوم قدرت دالر بودند. وي با اشاره به نقش حق برداشت ويژه (عوامل تدا

Right (SDR)(. عنوان جايگزين احتمالي دالر آمريكا بعد از نظام برتن وودز، معتقد است كه به

هاي حق برداشت ويژه، در نتايج انحصاري مذاكرات مالي و فني نبوده، بلكه نتيجة خاستگاه

  متحده و تسلط دالر بوده است.اسي بيشتر در مقابل اياالتواگرايي منافع سي

هايي كه در حوزة وضعيت و نقش دالر صورت گرفته، نوآوري با در نظرگرفتن پژوهش

كه در ميان آثار پژوهشي و علمي به زبان فارسي، مقالة حاضر از دو جهت است: نخست اين

و در همين آثار محدود نيز بيشتر بر مسئلة تداوم يا زوال دالر چندان محل بحث جدي نبوده 

ده به صورت پراكننقش آن در قدرت امريكا تأكيد شده است. دوم اينكه، در ساير آثار نيز به

هاي مؤثر بر تداوم آن اشاره شده و كاركردهاي خود دالر در نظام پولي را در مركز مؤلفه

طرح اين پرسش كه هژموني دالر اند. اين مقاله با توجه قرار نداده يا كمتر به آن پرداخته

المللي با چه روندي در حوزة تداوم يا زوال در سدة بيست و يكم مواجه درجايگاه پول بين

است بر اين ادعاست كه با وجود محورهاي مختلف مؤثر در تداوم يا زوال برتري و هژموني 

 مند و تداوم هژمونيرسد عملكرد قدرتهاي تداوم به نظر ميدالر امريكا و قدرت باالي مؤلفه

المللي موجود و تضمين ثبات آن توسط امريكا مرتبط خواهد دالر شديدًا با تداوم نظام بين

  بود. 

                                                                                              
ال و برنامه مارش قيدر جهان از طر كايآمر يدالرها عيتوز ةجيموضوع اشاره داشت كه درنت نيبه ا نيفيتر ةمسئل ١

 ديخر نيو همچن ١٩٦٠-٧٠ ةبه اروپا در ده روهايو اعزام ن تنامياز جنگ و يناش ةبودج يو كسر يدفاع يهانهيهز

 يرو تيكه درنها يبه زوال خواهد گذاشت؛ اتفاق ودالر ر -طال نيموازنه ب ها،ييكايتوسط آمر يخارج يكاالها

 رگيگرفت و واشنگتن د يفزون كايموجود در آمر يبودند، از طال كايكه در خارج از آمر ييداد و سرانجام دالرها

 ).٣١٨: ١٣٩٥امز،يليو و نيقادر به انجام تعهد خود نبود (ابر



 ٨٩   )علي اميدي و همكاران(     هاي تداوم يا زوال در  ....كاوشي در مؤلفه :يكمو  يستب ةدالر در سد يهژمون

در همين راستا و با هدف بررسي و ارزيابي فرضيه، در بخش نخست نظرية ثبات هژمونيك 

كنار توليد  ري درمبناي تحليل قرار گرفته تا با اشاره به پيوند مهم ميان قدرت و توانايي رهب

ها مورد ارزيابي ها و سناريوها اين شاخصكاالهاي عمومي توسط امريكا در بررسي برنامه

شود ش ميالمللي، تالقرار گيرد. در بخش دوم مقاله ضمن اشاره به تبارشناسي نظام پولي بين

هايت و در نتا عوامل مؤثر بر تداوم و زوال دالر در نظام پولي و مالي توصيف و تحليل شود 

ن هاي پيشيهاي قسمتگيري از دادهگيري و بررسي سناريوها، به بهرهدر قسمت نتيجه

رار المللي مطرح و مورد ارزيابي قسناريوهاي مرتبط با ارزيابي جايگاه دالر در نظام پولي بين

  خواهند گرفت. 

  

 چارچوب نظري

أثر از شّدت متدوم تا به امروز بهالمللي بعد از جنگ جهاني نظام اقتصاد سياسي بين ساختار

عنوان يك متحدة امريكا بوده است. اين نقش صرفًا انجام كنش به نقش و قدرت اياالت

كنشگر عادي نبوده، بلكه اياالت متحده ضامن عملكرد مؤثر و تداوم آن نيز بوده است. تمامي 

ت، ونقل، تجاررعي (حملساختارهاي چهارگانة اصلي (امنيت، توليد، منابع مالي و دانش) و ف

م المللي معاصر ناعنوان عناصر نظم اقتصاد بينبهها رفاه و انرژي) قدرت كه استرنج از آن

گيري و تداوم خود را مديون شكل .)May, 2008: 178-187؛Cohen, 2016: 116-119 (برد مي

ريكا و از جانب اممعناي هزينه هاي اقتصادي و سياسي واشنگتن هستند؛ البته اين بهحمايت

برتن  اي بعد ازگونهها و عناصر اين نظم نيز بهاستفاده از سوي ديگران نيست، بلكه قالب

  اند كه بيشترين بهرة آن نيز نصيب اين كشور شده است.وودز جهت يافته

المللي متحده و منافع ناشي از آن براي نظم بينتحت تأثير اين قدرت ساختاري اياالت 

) و سپس رابرت گيلپين با Charles Kindlebergerسندگاني ازجمله چارلز كيندلبرگر (معاصر، نوي

معتقدند كه وجود يك قدرت برتر براي ادارة امور جهاني » ثبات هژمونيك«نظري كردن مفهوم 

گيري و تداوم اقتصاد جهاني مرهون ها شكلازجمله اقتصاد امري ضروري است. از ديد آن

اند در مقاطع مختلف سلطه يافته و با شكل دادن به است كه توانسته اقتصادهاي ملي بزرگي
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). ١٢٥: ١٣٨٦المللي باشند (مشيرزاده، يك نظم سياسي، ضامن بقا و تداوم نظام اقتصادي بين

هايي كه براي ساير كنشگران سودمند باشد، داشتن تمايل، توانايي رهبري و اتخاذ سياست

كند بر قدرت سلطه و برتري (هژمون) را تضمين ميتنيترين شروطي است كه ثبات مبمهم

  ). ١٣٦: ١٣٩٧ (كوهن،

و، ججويي براي ايفاي اين نقش به منافع ناشي از ثبات براي خود سلطهتمايل به سلطه

هاي سودمند براي همگان به موضوع كاالي توانايي رهبري به منابع قدرت و اتخاذ سياست

ان متحدة امريكا در دورهايي كه بريتانيا در قرن نوزدهم و اياالت شود. نقشعمومي مرتبط مي

بعد از جنگ جهاني دوم در نظام اقتصاد جهاني ايفا كردند در همين راستا درخور تفسير و 

  است.  بررسي

عنوان يكي از محورهاي اصلي نظم اقتصاد جهاني با در نظر داشتن ساختار پولي و مالي به

كنندة پيشروي و موفقيت ساير ساختارها ازجمله تجارت و انرژي است، اياالت كه تضمين

هاي ثباتي پولي و نبود ارزمتحدة امريكا در دوران بعد از جنگ جهاني دوم با علم به اينكه بي

روا بعد از اخالل در نقش ليرة استرلينگ در قرن نوزدهم، يكي از منابع اصلي آشوب انجه

هاي مهم ملل بخشي اين حوزه را به يكي از محورها و برنامهدر سياست جهان بوده، سامان

 شدن دالر امريكا با پشتوانة طالتبديل كرد. نتيجة آن تبديل ١٩٤٠هاي دهة متحد و كنفرانس

  المللي بود. ل بينعنوان پوبه

كه به شناور شدن  ١٩٧٠هاي سياسي از دهة ثباتينظر از فرازوفرودهاي ناشي از بيصرف

متحده المللي منجر شد، تحت تأثير منابع قدرت و تمايل اياالت هاي ارز در مبادالت بيننرخ

ترسي دليل دس و همچنين سودمندي استفاده از دالر درجايگاه ارز رايج براي ساير كشورها (به

ه المللي توانسته تا بمثابه محور ذخيرة ارزش) اين ارز بينساده و فراوان و عملكرد دالر به

المللي و در ادامه نظام اقتصاد جهاني اي از ثبات موجود در نظام پولي بينامروز بخش عمده

   توان گفت:را تضمين كرده و تداوم بخشد؛ بنابراين با اتكا به اين رويكرد مي
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 دليل نقشالمللي معاصر است؛ اما بهالف) اگرچه دالر يك واحد پولي در نظام پولي بين

المللي، اين ارز همچنان محور و بنياني مهم در كاركرد مؤثر گر پول در مبادالت بينتسهيل

  نظام اقتصاد جهاني است.

 جنگ جهاني متحده در دوران بعد ازجويي اياالت ب) تداوم برتري دالر بخشي از سلطه

جويي و هژموني امريكا و دوم بوده و از اين جهت ادامة اين روند، ارتباط زيادي با برتري

  المللي موجود توسط اين كشور دارد.تضمين نظم بين

متحده براي رهبري و سودمندي دالر درنقش يك كاالي عمومي  ج) تمايل اياالت

عدد گيري عوامل متتند كه در شرايط شكلايجادشده توسط امريكا، دو مؤلفة عميقاً مهمي هس

  المللي باشد. تواند همچنان ضامن حضور اين ارز بيندر برابر برتري و هژموني دالر مي

  

 هژموني دالر؛ از تأسيس تا تداوم

ــم  از زمــان پايــان جنــگ جهــاني دوم، دالر آمريكــا درجايگــاه محــور اصــلي ســنجه و رژي

ــپــولي بين ــين ارز جهــاني ب ــر اســت. درك صــحيح نقــش المللــي، اول وده و امــروز ارز برت

ــاالت  ــوذ ارز اي ــولي و نف ــوان پ ــابي ت ــتلزم ارزي ــاني دالر مس ــاريخ جه ــول ت ــده در ط متح

  ). Norrlof, 2014: 1042است (

ملل تفكيك الدرپي را در قالب روابط پولي بينتوان چهار نوع رژيم پولي پيطور كلي ميبه

  كرد:

د كه از المللي پول بوالف) رژيم استاندارد طالي كالسيك: اين رژيم نخستين سنجه بين

  تا جنگ جهاني اول و با رهبري بريتانيا در جريان بود.  ١٨٧٠دهة 

ب) رژيم استاندارد مبادلة طال: اين تحول دومين رژيم پولي بود در طول جنگ جهاني 

  ود.اول جريان داشت كه تركيبي از طال و پوند ب

طور مشخص پس از جنگ جهاني دوم و با هدايت آمريكا، سنجة ج) رژيم برتن وودز: به

ادامه يافت. پس از اضمحالل رژيم  ١٩٧٠شكل گرفت كه تا اوايل دهة » دالرـ  طال«استاندارد 
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شده جريان داشته كه تا به امروز برتن وودز تا به حال نيز نوعي سنجة ارزي شناور كنترل

  ). ٢٥١: ١٣٩٧ ؛ كوهن،٤-١٨٣: ١٣٨٩ ي دالر بر آن تسلط دارد (قنبرلو،همچنان برتر

رتري كننده بود و درحقيقت بجويي آمريكا تعيينكنفرانس برتن وودز در توسعة برتري

در آن . )Costigan & Cottle, 2018: 159(دالرهاي آمريكا و نظام مالي آمريكا را تقويت كرد 

دالر به ازاي هر اونس طال  ٣٥كه دالر آمريكا بود، با نرخ زمان مركز ثقل سنجة برتن وودز 

ارز و به خوبِي تثبيت شد. علت اين انتخاب آن بود كه نشان داده شود كه دالر خود هم

هاي مركزي كشورهاي ديگر را با طال متحده نيز قبول كرد كه دالر بانكطالست. اياالت 

ابه يك مثجويي خود، دالر را بهاي نقش برتريمتحده در راستمبادله كند؛ بنابراين اياالت 

المللي عرضه كرد و در عوض از سود و و براي تأمين نيازهاي نقدينگي بين ١كاالي عمومي

  مند شد. بهره  )seign orag» (الضربحق«حق امتياز 

 توانست نياز مردم بهدليل كمياب بودن معادن طال، دالر آمريكا تنها ارزي بود كه ميبه

). موقعيت برجستة دالر ناشي از ٢٥٩: ١٣٩٧ افزايش پول و نقدينگي را برآورده كند (كوهن،

متحده وابسته هستند و  آن است كه بسياري از كشورها براي صادرات خود به بازار اياالت

   ).Shankar, 2008: 7-8دهند (دالر آمريكا را بر ارزهاي خود ترجيح مي

متحده به برتري مالي بسيار سريع بود؛ اما مجموعه تغييرات ت آنكه روند نيل اياال با وجود

متحده كه بعد هايي دربارة ادامة رهبري مالي آن شد. اياالت زنيباعث گمانه ١٩٥٠اواخر دهة 

هاي اقتصادي و نظامي كه در دليل كمكاز جنگ، مازاد تراز تجاري چشمگيري داشت، به

هاي زياد و همچنين كسري تراز ها انجام داده بود، با بدهيو ديگر برنامه» مارشال«طي برنامة 

متحده را به بازنگري ). اين شرايط، اياالت ٢٦١-٢٥٩: ١٣٩٧ ها مواجه شد (كوهن،پرداخت

 Robertتر اقتصادداني به نام رابرت تريفين (دالر ملزم كرد. البته پيش -برابري طالدر ميزان 

Triffin نهايت قادر نخواهد بود تا همزمان به تأمين  متحده در اياالت) اعالم كرده بود كه

دالر (معماي تريفين)  ـرشد دالر در اقتصاد جهاني و نيز حفظ ارزش طالتقاضاي رو به 

  ). ,Gourinchas :2019 8بپردازد (

                                                                                              
 شود.كااليي كه سود آن شامل همه مي ١
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هايشان شروع به براي حفظ ارزش دارايي هاي خارجيبا كاهش ذخاير طالي آمريكا، طرف

هاي آمريكا از ميزان بدهي ١٩٦٠بار در دهة دالرهاي خود كردند و براي اوليننقد كردن 

با كاهش ارزش دالر و لغو  ١٩٧١ذخاير طالي آن بيشتر شد؛ بنابراين دولت نيكسون در سال 

 ١٩٧٣توان تبديل نرخ رسمي دالر به طال، از قانون برتن وودز خارج شد. پس از آن در سال 

د توانستنشده به وجود آمد كه براساس آن كشورها ميور كنترلنوعي سنجة نرخ ارز شنا

سنجة ارزي خود را آزادانه انتخاب كنند. در اين رژيم جديد نيز كشورها همچنان براي ايفاي 

ارند المللي نياز دهاي ارز، به ذخاير بينمدت نرخنقش در بازار ارز و مقابله با نوسانات كوتاه

  ).١٨٥: ١٣٨٩ شود (قنبرلو،يكه بيشتر با دالر انجام م

هاي ايمن جهان شناخته شد و دهندة داراييمتحده تنها ارائه به بعد، اياالت ١٩٧٠از دهة 

با  آور اينكه، با پايان دوران رژيم برتن وودز كهروز بيشتر شد. شگفتبهتقاضا براي دالر روز

ستاندارد جهاني دالر به وجود افزايش نرخ دالر همراه بود، برتري و هژموني دالر در دورة ا

آمده و تمركز و تسلط دالر در همة ابعاد افزايش يافته است؛ اما با وجود اين، امروزه رژيم 

ن گيري كنشگرااي پول و قدرتهاي منطقهدليل برخي تحركات حوزهالمللي پول بهبين

ني م يا زوال هژمومورد تداو هايي درنوظهور و همچنين افول نسبي اقتصاد آمريكا، با پرسش

رو شده است. اينكه آيا هژموني دالر همچنان تداوم خواهد داشت يا خير، پرسشي دالر روبه

  هايي دربارة آيندة دالر به وجود آورده است.است كه نگراني

  

  ها و موانع تداومهژموني دالر؛ كشاكش ظرفيت
بسيار اساسي است.  در هزارة جديد، نقش دالر آمريكا همچنان براي رژيم مالي جهاني

) اصطالح سلطه يا هژموني دالر را براي توصيف دالر Henry Liuبار هنري ليو (نخستين

آمريكا درجايگاه ارز ذخيرة جهاني در چارچوب رژيم ارزي شناور مورد استفاده قرار داد 

)Costigan & et al,2017:105; İŞERİ,2009:136  .(  

. متحده استپول، ستون اصلي قدرت جهاني اياالت المللي مركزيت دالر در قاعدة بين

 هايمتحده در توليد، دانش و حوزههاي قدرت اياالت اين موقعيت ويژة دالر با ساير جنبه
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رشد كسري تجاري فزاينده و بدهي رو به  با وجودنظامي پيوند خورده و باعث شده است تا 

-Schwartz, 2019: 490ود را حفظ كند (متحده، دالر همچنان در سدة جديد، برتري خ اياالت

). از زمان جنگ جهاني دوم كه دالر آمريكا تبديل به ارز ذخيره جهاني شد، اين وضعيت 5

متحده اين امكان را داد تا قدرت برتري و  المللي به اياالتگذاري بيندر تجارت و سرمايه

). برخي معتقدند Costigan & Cottle, 2018: 159هژموني خود را در سرتاسر جهان اعمال كند (

به بعد بوده و اهميت  ١٩٤٥متحده از سال  اياالت ترين هدفكه حفظ نقش دالر آمريكا، مهم

  راهبردي آن براي آمريكا حتي بيشتر از برتري نظامي است. 

متحده به وجود آمد.  پس از جنگ جهاني دوم، تغييري اساسي در سياست خارجي اياالت

 CFR, Central) توسط بانك مركزي آمريكا (Grand area policy» (طقه بزرگسياست من«مفهوم 

Federal Reserve)ريزان وزارت امور خارجه و براي دفاع از منافع ملي اياالت) با همراهي برنامه 

سازي يك ادهدنبال پيمتحده در دستوركار قرار گرفت. اين برنامة سياسي با ماهيت اقتصادي به

 -جويانة جهاني بود؛ به اين صورت كه مناطق متفرق جهان به يك رژيم پوليبرنامة برتري

متحده و در خدمت منافع آن بود، متصل شوند  المللي كه متمركز بر اقتصاد اياالتمالي بين

)Costigan & et al, 2017: 104-6اي برخوردار ). در اين چارچوب، دالر آمريكا از شرايط ويژه

باعث تداوم و حضور برتر آن در اقتصاد جهاني شد. نظام مبادلة ثابت، شد كه همين امر 

الملل و بازارهاي مالي، اهميت در بازار ارز، ميزان ذخاير موجود جايگاه دالر در تجارت بين

مثابه يك دارايي استاندارد، به جذابيت دالر آمريكا هاي مركزي و نقش دالر بهبانك در صندوق

  فزوني بخشيده است.

 ٦٣درصد از گردش ارزهاي خارجي،  ٤٤) ١(نمودار  ٢٠١٩ها، تا سال با توجه به داده

درصد از ذخاير  ٦٢المللي، هاي بيندرصد از پرداخت وام ٥٩هاي خارجي، درصد از بدهي

المللي با محوريت دالر به انجام رسيده و تقريبًا هاي بيندرصد از پرداخت ٤٠ارزي جهان و 

  . شودجز شاخص آخر) فاصلة زياد دالر با ساير ارزها مشاهده ميها (بهصدر تمامي اين شاخ
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  الملليهاي مالي و پولي بين: تسلط دالر در عرصه١نمودار 

Source: Gourinchas,2019:11 ؛ Eichengreen and Xia: 2019:31        

 

را  درصد از معامالت ٤٤ كايدالر آمر )،FOREXهمچنين در بازار ارزهاي خارجي (فاركس، 

سهم دالر آمريكا از ذخاير ) ٢(نمودار  ٢٠١٧به خود اختصاص داده است؛ براي مثال، در سال 

درصد اين ذخاير را  ٢٠درصد بوده است، درحاليكه يورو با فاصلة زياد،  ٦٠فاركس بيش از 

  ).Urionabarrenetxea, 2018: 168-170به خود اختصاص داده است (

رود و كسري ترين بدهكار در سطح جهان به شمار ميمتحده بزرگ ، اياالتبا اين حال

تريليون دالر است  ٢٦متحده بالغ بر المللي اياالتتجاري آن رو به افزايش است (بدهي بين

ميليارد دالر آن  ٦١٨ميليارد دالر كسري تجاري دارد كه از اين ميزان حدود  ٨٣٢و بيش از 

هايي شبهه ) كه همين امر باعث شده شك وUS Debt clock: 2020( تنها در برابر چين است)

  از پايان دوران برتري دالر شكل بگيرد.
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  : سهم دالر و يورو در ذخاير بازار فاركس٢نمودار 

  
                           Source: Ito & Mccauley,2019:2  

  

هاي مؤثر بر تداوم يا زوال برتري دالر مؤلفهرسد كه واكاوي با وجود اين مباحث، به نظر مي

تواند تداوم يا فرسايش كارآمدي و نهادينگي اين ارز المللي ميدر چارچوب رژيم پولي بين

  المللي را بهتر بنماياند.بين

  

  برتري دالر تداوم تثبيت و يهامؤلفه
 ييهاكرد، همواره با چالش يياول شروع به خودنما يكه از زمان جنگ جهان كايآمر دالر

همچنان به راه  ١٩٨٠-٩٠ ةارزش در ده يثباتيو ب ١٩٧٠ ةتورم ده با وجودمواجه بوده كه 

 ). Shankar, 2008: 7( ها را پشت سر بگذاردچالش ،تيخود ادامه داده و توانسته با موفق

جود و يو تجارت جهان يالمللنيب يمال نظامتسلط دالر بر  ةادام ةدربار ييهايزنهرچند گمانه

پرابهام مي صحبت از افول آن را  ،يو نقاط قوت اساس ژهيو طياز شرا ياما برخوردار ؛دارد

  كند. 

متحده  اياالتاست كه  )Safe Haven( »پناهگاه امن« تي، وضعدالرقوت  ةنقط نخستين

برخوردار است  يهايژگياز و متحدهاالتياست. ا ردهفراهم ك يالمللنيب گذارانهيسرما يبرا

ي در حل بحران مال توانيآن را م ة. نمونستياز آن برخوردار ن نيكه درحال حاضر مثًال چ

 يمال نظاماما  ؛كرد كايرا متوجه آمر ييبحران انتقادها نيمشاهده كرد. هرچند ا ٢٠٠٨ سال

د. انتقال دهرا  هيسرما ياديتا مقدار ز داردآن را  تيظرف ،نشان داد كه در مواقع بحران كايآمر
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 كاياز دالر آمر يگريد اتيقدرت ح ٢٠٠٨ سال فدرال رزرو در مالي ليتسه ةبرنام طورنيهم

 يتنها مؤسسات مالنجات نه يبرا هيكشور را در صدور سرما نيا ييرا آشكار كرد و توانا

  (Costigan & Cottle, 2018: 167). را نشان داد ييايو آس يياروپا يهاخود، بلكه بانك

 يرخب. وجود دارد يمختلف يهادگاهيدالر د برتري و هژمونيتداوم و استمرار  نييتب در

هنوز كه معتقدند  گريد يو برخ كنندياشاره م كاياقتصاد آمر يخيتار يو غنا يبه بزرگ

رجسته را ب كايآمر يتيو امن ينظام توان زين يدالر وجود ندارد. گروه يبرا يمطمئن نيگزيجا

است.  يجهان يمال نظام تيضامن امن نيترمحكم كايبودن آمر برقدرتاكه و معتقدند  كننديم

 نديگويو م داننديدالر مهم م برتريرا در تداوم  كايآمر يبازار توانهم  يبرخ انيم نيدر ا

د حفظ اقتصا يهستند، ناچارند برا يجارو مازاد حساب يمازاد تجار يكه دارا ييكشورها كه

 نيترو دالر را مطلوب يطرف تجار نيترتيرا پرظرف كايآمر ،يمالاز بحران  يريخود و جلوگ

اره اش زين كايآمر پذيراعتماد يحقوق نظامبه  توانيعوامل م ني. در كنار اگزينند بر يواحد ارز

نظرات،  نيا با وجود). ١٨٧-٨: ١٣٨٩ نقش داشته است (قنبرلو، برتري و سلطه نيكرد كه در ا

قرار  يمورد واكاو ريز يدر قالب محورها توانيدالر را م يتداوم هژمون هايهنشان نيترمهم

  :داد

را در متحده  اياالت يقدرت اقتصاد ،: برتن وودزكايآمر يتداوم قدرت اقتصادالف) 

 يخارج يهاوام و كمك قيصادرات دالر از طر كايكرد و پس از آن آمر تيتثب يسطح جهان

 يرا آغاز كرد. پس از فروپاش گريد يكشورها يمازاد تجار قيدالر از طر يريگبازپس زيو ن

زود توانست با كمك  يلياما خ ؛مواجه شد يبا ركود نسبمتحده  اياالتبرتن وودز، اقتصاد 

 يخود را به رو يمال يتوسعه بازارهادرحال يخود را بهبود ببخشد. كشورها طيشرا ،دالر

 ،ر استتخود جذاب يهاهيسرما يكه برا ياوهيتوانست با توجه به ش كايدالر باز كردند و آمر

درت ق كاياستاندارد ارز شناور، آمر رشيبا پذ نيكند. همچن ميبهره و نرخ ارز را تنظ ميزان

  ردبه دست آو هيسرما انيدر جر رييتغ قيدر جهان را عمدتًا از طر ياقتصاد طيشرا نييتع

(Milan,2012:125)  .  
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ه شد ليمجدد ثروت تبد عيتوز يبرا يآزاد دالر به ابزار انيجر ،يجهان يمال ر بازارد

 يدر كشورها يمال يبازارها شيگشا جيترو يبرا يمتفاوت ياز ابزارها كاياست. آمر

 يلالملنيب يمال نظام تيو به تقو كنديدالر استفاده م تيكشورها با محور ريتوسعه و سادرحال

 يدر جهان، در بازار مال گذارهيو سرما دارهيسرما نيتربزرگ درجايگاه كاي. آمرپردازديم

روت مجدد ث عيو توز هيبهره و نرخ ارز بر گردش سرما ميزان ميتنظ قياز طر توانديم يجهان

ادركننده مقصد ص كيهم بدهكار است و هم طلبكار، هم  كايآمر نكهيبگذارد. با توجه به ا ريتأث

خود را متناسب با  يپول يهااستيس توانديم ه،يمقصد بازپرداخت سرما كياست و هم 

 يپول استياهداف س كشورها، ريو با انتقال ثروت سا ميتنظ شيخو ياقتصاد ةتوسع يازهاين

 كايآمر ييبرتن وودز، توانا يهرچند با فروپاش (Qiu & Zhao, 2019: 102-3). خود را محقق كند

 تيوقعم جيتدراما توانست به ؛دار شدخدشه المللنيبة در عرص يپول ـ يثبات مال جاديدر ا

 در جذب كايآمر يمحور گاهيدالر و جا تيمرجع اءيكند. اح يخود را بازساز طلبانةبرتري

 يهاو بودجه يجار حساب ميعظ يهايبه جبران كسر ي،المللنيب يمال يهاهيسرما عيو توز

 ژهيو (به يالمللنيب يمال يدر نهادها كايكه آمر يگاهيجا نيكمك كرده است. همچن كايآمر

 به ـ يمال يهاانيجر عي) دارد، قدرت آن را در توزيپول و بانك جهان يالمللنيصندوق ب

اقتصاد آزاد در  ةتوسع استياعمال مؤثرتر س زيو ن ـ افتهيكمتر توسعه يدر كشورها ژهيو

كامل  به مهار كايآمر جوييي كه سلطهوجودبا گفت  ديحال با نيداده است. با ا شيجهان افزا

 مؤثر بوده است (قنبرلو، ياديها تا حد زاما در كنترل آن است؛ دهينجامين يمال يهابحران

٢٠٧: ١٣٨٩(.  

 يارهاباز تي، ثبات و شفافاقتصاد باز بودن ،يچون بزرگهم ييهاتيجهان امروز، مز در

ر در دال ةژينقش و زيو ن يمال يبازارها ينگيمتمركز و عمق و نقد يروابط اعتبار ه،يسرما

 يگذارهيسرما يبرا كايآمر تيجهان باعث جذاب يارز ريمعامالت و ذخا ها،يگذارهيسرما

يفراهم م كايآمر يكاهش بده يبرا ياريبس يمال يهاينوآور وها امر فرصت نيو ا شوديم

 يآورخود جمع ياصل ةريذخعنوان بهرا  كايدارند تا دالر آمر ليتما زيجهان ن ي. كشورهاآورد

 برتري امر قدرت نيخود محافظت كنند. ا يياز دارا ي، بتوانندپول يهاكنند تا در برابر بحران



 ٩٩   )علي اميدي و همكاران(     هاي تداوم يا زوال در  ....كاوشي در مؤلفه :يكمو  يستب ةدالر در سد يهژمون

 نييتا تورم خود را پا كنديو به آن كمك م دهديكا ميو تسلط گسترده در اقتصاد را به آمر

 خواهدينم كايشك آمربماند. بدونبر استهالك نرخ ارز هم دور ياز تورم مبتن زينگه دارد و ن

 نخست خود در گاهيجا ديبا نيبنابرا ؛برتر خود در اقتصاد جهان را از دست بدهد گاهيجا

  .به هژموني دالر شده را حفظ كند منجركه  يطيشرا زيو ن يو مال يفن ينوآور ةنيزم

ارز  اهدرجايگدالر  يالمللنينقش ب :يدالر در اقتصاد جهان يسه نقش اساس يفاياب) 

و  ياسيس ةدر عرص كايآمر برتري يبه سنگ بنا ،و ارز مورد استفاده در مبادالت رهيذخ

 ياسسه نقش اس كايدوم تا به حال، دالر آمر يشده است. پس از جنگ جهان ليتبد ياقتصاد

  كرده است: فايا يدر اقتصاد جهان

 ةگسترد با توجه به نقش .ي تلقي شده استواحد محاسبات كيمثابه دالر بهنخست اينكه 

بادالت جهان به مهمبه يالمللنيارز ب نيا ،يدالر در م ثا ـــت كه از آن برا يارز نيترم  ياس

ستفاده م يگذارمتيق ساس شوديكاالها و خدمات ا از  شيب باًيتقر ناس،يگوپ يهاافتهي. برا

شو يمين صادرات ك سبه و ارزش رهااز مجموع واردات و   ٧/٤( شوديم يگذاربا دالر محا

 :Gourinchas, 2019) (در صــادرات كايبرابر ســهم آمر ١/٣در واردات و  كايبرابر ســهم آمر

 يرگذامتيق ياصل يمبنا كايتوسعه، دالر آمردرحال ياز كشورها ياريدر بس ني). همچن11

صادرات كشورها ٨٠از  شيچنانكه ب شود؛يمحسوب م سعه درحال يدرصد واردات و  تو

 :Gourinchas, 2019( شــوديم يگذارمتي) با دالر قياندونزو  پاكســتان ،يبكره جنو ند،(ه

جارت ب يگذارارزش تي. اهم)13 للنيت جاســــت تا دالر براســــاس الم در  رييكه تغ آن

ستيس سط فدرال رزرو كايدر آمر يپول يهايگذارا س يريتأث ،تو سا در روند تجارت  يا

   .گذارديمبرجاي  يجهان

جارت و دالر در ت تياهم ليدلبه شود.نگريسته مي مثابه ابزار پرداختبهدالر آنكه به  دوم

از  يااست و سهم عمده يمركز يهابانك اريدر اخت يدالر ارز اصل ،يالمللنيب يمبادالت مال

 يللالمنيرا به خود اختصاص داده است. از آنجا كه مبادالت ب يمركز يهابانك يرسم ريذخا

 يژگيو نيو همچن تيمز نيكه مورد قبول همگان باشد، دالر با داشتن ا دارد ييبه ارزها ازين

 يهاتابزار در پرداخ نيتربه مهم ،يقو ياز پشتوانه نظام پرداخت ينرخ ارز و برخوردارثبات 
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؛ شاخص پنجم) ١ها (ن.ك. نمودار شماره اس داده؛ براي مثال براسشده است ليتبد يالمللنيب

كه بيشترين مقدار  ـ ي راالمللنيب يهادرصد از پرداخت ٦٩/٣٩ ، دالر حدود٢٠١٩تا سال 

به خود اختصاص داده است   ـ درصدي قرار دارد ١٣/٣٤است و  بعد از آن يورو با سهم 

)Eichengreen and Xia: 2019: 31؛Gourinchas, 2019: 15(.  

 نيچنكه گفته شد و هم ييهاتيمز آيد.شمار ميبه ارزش رهيدالر ابزار ذخآنكه  سوم

مختلف كه به دالر  يكشورها يمركز يهابانك يخارج يارزها رياز ذخا يابخش عمده

اس . براسداشته باشد يارزش را در اقتصاد جهان رهياست، باعث شده تا دالر نقش ابزار ذخ

درصد از ذخاير  ٢٥/٦٢حدود  ٢٠١٩: شاخص چهارم) تا سال ١ها (ن.ك. نمودار شماره داده

 شتريب جهينت و در )Eichengreen and Xia: 2019: 31(ارزهاي خارجي متعلق به دالر است 

ه استفاد گريد يقرض دادن به كشورها ياز دالر برا ددهنمي حيترج يخارج گذارانهيسرما

  .(Gourinchas, 2019: 16) كنند

 يالمللنيب نظامدالر و  :يالمللنيدر سطح ب ليبد پذيرارز قدرتمند و اتكا كينبود  ج)

 گريد يارز جهان است و ارزها نينظر سوزان استرنج، دالر برتر اند. ازخورده پول به هم گره

كه  ينيدر رابطه با دالر و براساس قوان زينقش مكمل را ن نيبلكه ا ،تنها نقش مكمل دارندنه

دالر  ١٩٨٠ ةدر ده (Germain & Schwartz, 2014: 1097). كننديم فايا د،كنيم نييتع كايآمر

واحد پول  نيكه اول ١٩٩٠ ةدر ده وروياما بعد از تولد  (Cao, 2016: 89). نداشت يبيرق چيه

 :Cao, 2012). شد ليدالر تبد بيرق نيتركيبه نزداين ارز در دوران معاصر بود،  يفوق مل

55)   
؛ شوديدالر محسوب م يبالقوه برا بيرق كيو  نيگزيجا كي وروير، ياخ يهار سالد

قابله م ياروپا برا يةتقاضا وجود ندارد. اتحاد كايدالر آمر ةاندازآن به يحال هنوز برا نياما با ا

 يهارساختياز ز ،ارز برتر است كي يربنايكه ز يجار تجارت و حساب انيجر يامدهايبا پ

 تيرفو ظ دهياراده، ا تواناروپا  يةاتحاد كه معتقدند يست. برخيكالن برخوردار ن ياقتصاد

هم به طيمقابله با شرا در ناكاميابي. را نداردبرتر  يالمللنيارز ب كي درجايگاه ورويارتقاء 

مقابله با  يبرا ينهاد يياروپا از توانا يةاز آن است كه اتحاد يحاك يتعادل داخل خوردن
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 يو مال يپول نظامكه  دهدينشان م وروي عفنقاط ض نيبنابرا؛ ستيها برخوردار نبحران

  خواهد بود. يهمچنان به دالر متك كينزد ياندهيدر آ ،يجهان

 ،نآ درصد است كه در مقابل بيستجهان تنها  يارز رياز كل ذخا ورويسهم  هابراساس داده

 (Ito & Mccauley, 2019:1). را از آن خود كرده است يدرصد ٦٣ با تفاوت بسيار، سهم دالر

و مورد مذاكره عمل  ياارز منطقه كي درنقشفقط  وروي رسدبه نظر مي اساس نيو بر هم

  .١برتر يالمللنيارز بيك نه  ،كنديم

به وجود  يدر اقتصاد جهان يتوانسته تحركات ريكه در چند سال اخ كايدالر آمر گريد بيرق

 كي« طرح قيآن را دارد كه نفوذ خود را از طر توان و امكان نياست. چ نيچ وانيآورد، 

 يرهبر يهاييگسترش دهد، بدون آنكه توانا )OBOR, One Belt, One Road( »جاده كيكمربند، 

 تيوفقم يبرا نياست و چ ييتنها در مراحل ابتدا طرح نياما ا ؛را داشته باشد ازين مورد يجهان

همواره  هاينيچ تيخود را حفظ كند. البته اولو يثبات داخل ديدر بلندمدت با طرح نيدر ا

خود اي درج وانيكردن  يالمللنيراستا معتقدند ب نيبوده و در ا يداخل يتوسعه و اصالح مال

 & Eichengreen) هم كمك خواهد كرد يداخل يو توسعه بازارها و مؤسسات مال تيبه تقو

Xia, 2019: 32)    مدتبه را به چالش بكشد،  كايبخواهد دالر آمر وانياگر  نيبا وجود ااما 

   .٢ادامه دارد واني يسازيالمللنيحال روند ب ني. با ادارد ازين زياديزمان 

 ؛اقتصاد بزرگ جهان است نيدوم براساس شاخص توليد ناخالص داخلي، نيامروزه چ  

ت؛ اس ازين يگريد طيو شرا ستين يكاف نيا سلطه و هژموني، تيبه موقع لين ياما برا

 هاينيهرچند چ.  (Costigan & Cottle, 2018: 167-8)اعمال قدرت يو اراده برا يزيربرنامه

 از وجود دارد، مانع وانياستفاده از  يكه برا ييهاتياما محدود ؛دارند ياريبس يمازاد تجار

ارز  كي). ٣٥٢: ١٣٩٥ امز،يليو و نيراست (اب يمنابع ارز ةريذخ ياز آن برا ةاستفاده گسترد

 داراي نيچ ،ياسي. ازنظر سياقتصاد يدارد و هم مبان ازين ياسيس يهم به مبان يالمللنيب

 عيبه مذاكره در مورد توز بتواندكه  نيست ياسيو س يحقوق ياز نهادها يقو يامجموعه
                                                                                              

اما ؛ دارد ياستفاده از آن بستگ يو تجار ياقتصاد تيآن به جذاب تياست كه وضع ياسترنج، ارز برتر ارز دياز د ١

 دارد. حيصر تيبه حما ازيخود ن ياقتصاد تيجذاب ليتكم يارز مورد مذاكره، برا
 .كنندياستفاده م گو هنگ كن نيتجارت با چ يبرا وانيكشور از  ١٠١در حال حاضر  ٢
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 يسازيالمللنيب يهاليتحل شتري. ببپردازد يالمللنيارز ب كي يدرآمد و اشتغال مرتبط با اجرا

 ارز، متمركز است ليتبد توانشِ و  هيحساب سرما يآزادساز يبر موضوعات فن واني

.(Germain & Schwartz, 2014: 1117)  
 يو كره شمال رانيا ه،يروس ن،يمانند چ كايآمر بيرق يكشورها ر،ياخ يهاسال در

ها اند كه هدف آنانحصار دالر در تجارت دوجانبه انجام داده ينيگزيجا يبرا ييهاتالش

ه دالر تداوم اعتماد ب ليدلاما به؛ است يجهان جوييبرتري ةادام يبرا كايآمر ييتوانا فيتضع

 نيبنابرا (Costigan & Cottle, 2018: 159). نخواهد داد جهيمدت نتها در كوتاهتالش نيا كا،يآمر

آن  يمعنابه نيجهان به دالر وابسته خواهد بود و ا ياسياقتصاد س ،ينيبشيقابل پ ياندهيتا آ

 -ياسيهمچنان بر اقتصاد س اين كشور ياسيس يو نهادها كايآمر يداخل يهااستياست كه س

  .ف خواهند كرديتكل نييتع المللنيب يپول

). Cao, 2012: 70دالر است ( برتريدست پنهان  )Petrodollar( پترودالر :يمبادالت نفتد) 

دالر از مبادالت  برتريتداوم  يبرا متحدهاالتيا ١٩٧٠ ةدر ده كه معتقدند لگرانياز تحل يبرخ

 يباال رفت، درآمدها بارهكيبه  ١٩٧٣نفت در سال  يسود جست. پس از آنكه بها ينفت

 كايآمر نيابنابر؛ شد يعربستان سعود ژهيونفت به ةركنندصاد يكشورها بينص ياگسترده

 به آمدهشيفرصت پ نيكار شد و از ابهكشورها دست نيا يجار جذب مازاد حساب يبرا

در  يو دولت عربستان سعود كسونيدولت ن ١٩٧٤نحو ممكن استفاده كرد. در سال  نيبهتر

به پترودالر معروف است، به وجود آمد  هو آنچ كردندنفت به دالر مذاكره  يبها نييمورد تع

)Costigan & Cottle, 2018: 160كايتجارت نفت اوپك به دالر گره خورد و آمر ني). بنابرا 

  آورد.  يدالر رو شتريبه چاپ ب ،گرانيخود و د يازهاين يارضا يبرا

ت يامر مز نيا عتاً يدالر بود و طب يتقاضا شينفت معادل افزا يبرا يجهان يتقاضا شيافزا

را در برابر  كاينفت به دالر، آمر يگذارمتيق. آمديبه حساب م كايآمر يبرا يبزرگ اريبس

ر د گريد يكه اگر ارزش ارزها ايگونهمحافظت كرده است؛ به  زين هامتيق رينوسانات سا

دالر ارزش  راما اگ ؛بپردازند يشتريب ةنينفت هز نيتأم يبرا ديها بابرابر دالر سقوط كند، آن

از آنجا كه  .نفت پرداخت نخواهد كرد يبرا يشتريب يبها كايآمر ،خود را از دست بدهد
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واردات نفت اوپك از پرداخت  ينفت در سراسر جهان مجبور هستند برا ةواردكنند يكشورها

نفت  دالر و قرار دادن ينفت يهاانيجر افتيدارد كه با باز نانياطم كايدالر استفاده كنند، آمر

نفت به  نيبنابرا؛ خواهد شد تيدالر در اقتصاد جهان تقو يدالر، نقش اصل ةپشتوان درنقش

 بخشديرا تداوم م كايدالر آمر برتري و هژمونيده است كه ش ليتبد راهبردي يكاال كي

)İŞERİ, 2009:137.(  

ها، دنياي امروز يك دنياي وابسته به دالر است. برتري دالر به با توجه به اين شاخص

امة برتري آمريكا تبديل شده المللي پول و منبع قدرت مهمي براي ادويژگي اصلي نظام بين

هاي قدرت آمريكا را تقويت و اقتصاد جهاني تحت مصالح هژموني دالر، عمل و بنيان است

هاي خارجي باعث سرريز انبوهي از كند. توانايي باالي آمريكا در جذب سرمايهمي

گذاري آمريكا شده است و در اين هاي مالي مازاد كشورهاي ديگر به بازار سرمايهسرمايه

اند. هرچند آمريكا بدهكارترين يافته هم عقب نماندهتوسعه مسير، كشورهاي فقير و كمتر

گذاران خارجي موفق عمل كرده است و تا كشور در جهان است؛ اما در جلب اعتماد سرمايه

كه اين اعتماد و محوريت دالر وجود داشته باشد، برتري آمريكا نيز ادامه خواهد داشت؛ زماني

تلفي كه ممكن است موقعيت آن را در اين عرصه مورد رو آمريكا نسبت به متغيرهاي مخازاين

هاي چند اين موقعيت مالي ويژه تنها نتيجه مزيت چالش قرار دهد حساس خواهد بود؛ هر

توان هاي سياسي و نظامي هم دخيل هستند. با اين حال، نمياقتصادي نيست و مزيت

سازگاري  تدريجاقتصاد آمريكا به هاي برتري مالي آمريكا را انكار كرد. از آنجا كهپذيريآسيب

المللي تقويت كرده است، هر نوع تغييري در شرايط مالي جهاني؛ خود را با شرايط مالي بين

  ه باشد.دنبال داشتتواند خطراتي براي تداوم هژموني دالر آمريكا بهگيري رقبا ميمثالً شكل

  

  زوال يهانشانه ايها مؤلفه
همراه كاهش ارزش دالر الملل، نوسانات ارزي بهاد سياسي بيناز ديد برخي از ناظران اقتص

متحده و كاهش توليد جهاني  المللي معتبر، افزايش تورم در اياالتدر برابر ساير ارزهاي بين

). سهم توليد ناخالص Gourinchas, 2019: 3تواند اعتماد به ارزش دالر را تضعيف كند (مي
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ناخالص داخلي جهاني براي چندين دهه، روند متوسطي داشته داخلي آمريكا نسبت به توليد 

سهم توليد ناخالص داخلي آمريكا بين بيست تا  ٢٠١٧تا  ٢٠٠٠كه از سال ايگونهاست؛ به

گاه از سي درصد بيشتر نشده است؛ مثًال توليد ناخالص سي درصد در نوسان بوده و هيچ

 ٢٤به  ٢٠١٧داد، در هان را تشكيل ميدرصد از كل ج ٢٩، ١٩٧٥داخلي آمريكا كه در سال 

  .)٣ نمودار(درصد كاهش يافته است 
  

  : سهم دالر و يورو از توليد ناخالص داخلي در اقتصاد جهاني٣نمودار 

 
  

  

  

  

  
 

Source: Ito & Mccauley, 2019: 2 

 
 ٢٠٠٠همچنين سهم آمريكا از تجارت جهاني هم روندي كاهشي داشته است؛ چنانكه در سال 

درصد  ١٠به حدود  ٢٠١٧درصد بوده كه اين ميزان در سال  ١٦سهم آمريكا از تجارت جهاني 

 ).Ito & Mccauley, 2019: 1) (٤كاهش يافته است (نمودار 

 
  : سهم دالر و يورو در تجارت جهاني٤نمودار 
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Sources: Ito & Mccauley,2019:2 

ها در مورد آيندة دالر بسيار زياد شده است؛ چنانكه با توجه به اين روندها، مباحث و شبهه

المللي دالر تنها يك امكان صرف نيست، بلكه برخي از ناظران معتقدند كه كاهش نقش بين

هاي زوال هژموني سنجة دالر اشاره واقعيتي نزديك است. در همين راستا به برخي از نشانه

  شود:مي

پس از فروپاشي نظام برتن وودز و : نيفيتر مدرن معضل ي وچندقطب يارز الف) نظام

برآوردن يك نظام ارزي  مورد سر هايي درزنيگيري يورو و ظهور چين، گمانهويژه با قدرتبه

هاي نفتي، شوك جاري، شود كه كسري حسابچندقطبي به وجود آمده است. گفته مي

گري و نيز تورم فزايندة آمريكا، تداوم موقعيت هاي جنگ و نظاميكسري بودجه، هزينه

برخي معتقدند كه  ).Norrlof, 2014: 1043هايي مواجه كرده است (المللي دالر را با ترديدبين

دارد. روي آن وجود ترين خطري است كه پيشالمللي پول، بزرگزاي نظام بينتكامل درون

؛ به المللي پول استتكيه بر ارز كليدي واحد (دالر آمريكا) يك مشكل اساسي در نظام بين

متحده درجايگاه تنها كشور دارندة حق انحصاري چاپ دالر، به مرور  اين صورت كه اياالت

زمان با مشكالتي مانند كاهش ارزش دالر مواجه شده كه ناشي از همين نقش انحصاري آن 

ول كه المللي پراين خيلي ساده و بدون نياز به هيچ تكانة خارجي، خود نظام بيناست؛ بناب

متكي بر ارز واحد است، منجر به از بين رفتن اعتماد به ارزش دالر و تضعيف برتري آن در 

  شود.مدت و بلندمدت منجر ميميان
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ام گي نظناميده شده كه در مخالفت با ادامة يكپارچ» معضل مدرن تريفين«اين چالش، 

يشتر آنكه سازد. توضيح بالمللي پول، گرايش به چندگانگي و چندقطبي ارزي را نمايان ميبين

المللي پول بر استحكام دالر مبتني است و نگاه به آينده حاكي از آن است امروزه كل نظام بين

 هگيري معضل مدرن تريفين شدروي هستند، باعث شكلكه دو نيرو كه همچنان در حال پيش

متحده مجبور  مدت) اياالتمدت و ديگري در بلندمدت. آيا (در مياناست؛ يكي در ميان

؟ المللي دالر، بدهي بيشتري را متحمل شود (با چاپ بيشتر دالر)است براي تأمين تقاضاي بين

هايش را كاهش متحده براي بهبود ظرفيت مالي خود، بدهي و يا اينكه (در بلندمدت) اياالت

المللي مدت داخلي و بلندمدت بيناد؟ اين تضاد منافع اقتصادي كه بين اهداف كوتاهخواهد د

آيد، همان معضل مدرن تريفين است؛ بنابراين در بلندمدت روند واضحي كه به به وجود مي

يگزين المللي پول جارود ممكن است با يكپارچگي نظام بينسمت چندقطبي شدن پيش مي

  ).Urionabarrenetxea, 2018: 165,167شود (

هاي مهم هژموني دالر است. ارزيابي متحده، يكي از مؤلفه قدرت ساختاري اياالت

دهد كه متحده نشان مي هاي قدرت ساختاري اياالتپايداري برتري دالر براساس مؤلفه

پذير است. شده، امكان كه قبًال هم مشاهدهگونهبيني تضعيف هژموني دالر، همانپيش

 شود يك نظام ارزيبيني ميدر باال هم اشاره شد با اتكا بر اين استدالل، پيش همچنانكه

متحده در ابعاد اقتصادي، نظامي و مالي است،  چندقطبي كه ناشي از فرسايش قدرت اياالت

حال به نظر هاي رو به رشد آن هم در اين امر دخيل است. با اينشكل گيرد. البته بدهي

بدون  كم در بلندمدتي برتري دالر با يك نظام ارزي چندقطبي دسترسد انتظار جايگزينمي

هاي بسياري خواهان استفاده از ارز ذخيره جديدي باشند، شايد دور از انتظار اينكه دولت

  باشد.

دالر كه ناشي  ـ احتمالي و تدريجي ـ تضعيف ب) قدرت يوان و ظهور اقتصادي چين:

متحده و نيز نوسانات مالي ناشي از آن است، خبر از تغيير  از كاهش قدرت اقتصادي اياالت

شكل آهستة ساختار اقتصادي جهان دارد؛ ظهور چين و پويايي برخي اقتصادهاي پيراموني 

گرايي سوق متحده، روابط اقتصادي را به سمت چندجانبه همراه كاهش قدرت اياالتبه
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دهد پس از تضعيف هژموني دالر، سرانجام مراكز هد. شواهدي وجود دارد كه نشان ميدمي

هاي كنوني ناظر بر وضعيت ناپايدار پوياي اقتصاد جهاني جايگزين خواهند شد؛ شاخص

هاي تجاري ميان امريكا و چين) ممكن است اقتصاد جهاني (كاهش توليدات و تداوم جنگ

يك چرخه سيستمي را به هژموني آسيايي تسريع كند. همچنين نقطه عطفي باشد كه انتقال از 

شواهدي از همزماني ظهور چين و از دست رفتن نفوذ و نيز روند تدريجي كاهش قدرت 

  متحده وجود دارد.  اياالت

اضافه شد،  )SDR(پس از آنكه يوان به سبد خريد حق برداشت مخصوص  ٢٠١٦در سال 

عنوان يك سهامدار مهم در نظام پولي و مالي ظهور چين بهبر اينكه به نماد اين امر عالوه

 ,Eichengreen & Xiaدهندة رشد تأثير چين در صحنة جهاني نيز بود (جهان تبديل شد، نشان

 Asian Infrastructureگذاري زيرساخت آسيايي (برخي نيز تأسيس بانك سرمايه ).1 :2019

Investment Bank متحده و دالر آن از سوي  برتري و سلطة اياالت) را چالشي اساسي براي

ار كرد و گذاري آغاز به كاند. اين بانك در ابتدا با پنجاه ميليارد دالر سرمايهچين تفسير كرده

در ادامه اين حجم به صد ميليارد دالر افزايش يافت كه براي طرح جاده ابريشم جديد چين 

هاي اقتصادي خود است توسعة زيرساخترحال آنكه چين، د با وجود نيز حياتي خواهد بود.

و طرح جديد جاده ابريشم مدار اقتصادي آن را افزايش خواهد داد؛ اما همچنان چين و اقتصاد 

 گذاري زيرساخت آسيايي وآن به دالر آمريكا وابسته هستند و نهادهايي مانند بانك سرمايه

، نهادهايي وابسته به دالر هستند ) گروه بريكسNew Development Bankبانك توسعه نوين (

ها با يك نظام تجاري چندارزي همراه نشوند، برتري و هژموني دالر را با و تا زماني كه آن

   ).Costigan & et al, 2017: 117تهديد مواجه نخواهند كرد (

اي از توسعه، تنها چين توانسته با يوان، نمونهبا وجود اين از بين همة كشورهاي درحال

به بعد)؛ درحاليكه سهم  ٢٠١٠مراتب ارزها را از خود نشان دهد (از رك در هرم سلسلهتح

كمتر از دو ميليارد يوان و در  ٢٠٠٩هاي تجاري مربوط به كاالها در سال يوان در پرداخت

به بيش از پنج ميليارد  ٢٠١٥بخش خدمات كمتر از صد ميليون يوان بوده، اين ميزان در سال 

ميليون يوان در بخش خدمات رسيد. هرچند كه بعد از آن و در  ٨٠٠االها و يوان در بخش ك
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روندي نزولي داشته؛ اما چين درحال تالش براي گسترش استفاده  ٢٠١٧و  ٢٠١٦هاي سال

  ).Faudot & Ponsot, 2016: 58; Milan, 2012: 136) (٥از يوان است (نمودار 

  

  ) به ميليارد يوان٢٠٠٩-٢٠١٧(هاي تجاري يوان : پرداخت٥نمودار 

Source: Eichengreen & Xia, 2019:19. 
 

در وضعيت فعلي، يوان داراي بيشترين ظرفيت براي تبديل شدن به رقيب دالر است؛ 

به بعد، ادغام در اقتصاد جهاني  ١٩٩٠گستردگي اقتصاد چين، رشد اقتصادي باثبات آن از دهة 

را افزايش  المللي پولالمللي، نقش يوان در نظام بينينو تالش براي تبديل يوان به يك ارز ب

تگي ها بسهاي آيندة چينيحال، روند تحقق اين امر تا حد بسياري به تصميمدهد. با اينمي

خواهد داشت؛ اينكه چين تا چه اندازه به سمت يك اقتصاد بازارمحور حركت خواهد كرد و 

عه اي خود را توسچين بايد بازارهاي سرمايه قوانين اقتصادي خود را بهبود خواهد بخشيد.

هاي مالي خود را كاهش دهد تا ارزش يوان براساس عرضه و تقاضاي بازار داده و كنترل

توان شاهد تغيير در اقتصاد جهان بود و از آنجا جايي رخ دهد، ميتعيين شود. اگر اين جابه

ت تري اسنيازمند زمان طوالنيگذاشتن دالر زود است، تحقق اين روند  كه صحبت از كنار

يري گتر است شكلمدت آنچه محتملمتحده تبديل شود. در ميان تا به يك بحران براي اياالت

  هاي نفوذ در مناطق خاصي از جهان مانند اروپا و آسياست.هاي تجاري يا حوزهو ظهور بلوك
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ي پولي دوجانبه از هامنظور از اين دسته از مبادالت، همكاري ج) مبادالت ارزي محلي:

ظاهر اين دسته از گرايي پولي و مالي از جانب ديگر است. اگرچه بهسو و ظهور منطقهيك

ماهيت افزون بر توسعه  المللي در جريان است؛ اما درمبادالت ذيل نظم اقتصاد بين

م هاي پولي و مالي خارج از نظاساز همكاريهاي خارج از نظم ليبرال جهاني، زمينههمكاري

مصاديق متعدد و  ايهاي مالي منطقههمكاري) در كتاب ٢٠٠٦شود. آنتونيو اوكامپو (دالر مي

ادالت بر ظهور مبدهد تقريباً در تمامي مناطق جهان افزوننماياند كه نشان ميمتكثري را بازمي

است. ان هاي ملي در جريتهاتري، مبادله ميان كشورها بر يك روند نوين مبتني استفاده از پول

هاي نوظهور با پيشگامي در روند اين روند در يك دهة اخير سرعت بيشتري گرفته و قدرت

مبادالت پولي دوجانبه (استفادة چين از يوان در مبادالت با روسيه و كشورهاي جهان سوم و 

يگ، بالمنافع) (شاهگيري روسيه از روبل در روابط تجاري با كشورهاي حوزه مشتركبهره

هاي هاي بديل در برابر نمونهبه سمت نهادسازي .) Wiilerton & Cockerham, 2018؛١٣٩٨

  اند. كنند نيز حركت كردهكه بر استفاده از دالر تأكيد ميغربي آن 

ن اي از ايهاي برجستهحوزة پولي يورو و نهادسازي گستردة چين در يك دهة اخير نمونه

 كريمي، موسوي شفايي و اسالمي، ؛ )٣٩٣: ١٣٩٩ نهادسازي هستند (ميرترابي و همكاران،

  كنند.متحده ايجاد ميهاي جدي را در برابر دالر اياالت) كه در بلندمدت چالش٣٨٢: ١٣٩٨

متحده بر  عامل ديگري كه باعث شبهه درباره كنترل اياالتد) منطقة اقتصادي يورو: 

 ) استEMSارز مشترك (يورو،  المللي شده است، ايجاد نظام پولي اروپا وروابط پولي بين

ي دانند. با كاهش نسبالمللي پول ميكه برخي آن را تهديدي جدي عليه يگانگي نظام بين

برتري اقتصادي آمريكا، كشورهاي اتحادية اروپا براي محافظت از اقتصاد خود در برابر 

بند. اما براي دالر بيااي (يورو) اند تا جايگزيني منطقهها، تالش كردهثباتيها و بيناپايداري

  تواند جايگزين دالر شود؟ سؤال اينجاست كه آيا يورو مي

نهايت اين اتفاق خواهد افتاد و يورو دالر را كنار  در اروپاي غربي بسياري معتقدند كه در

 ـبا فاصلة نسبتًا زياد از ساير ارزهاـ ها اين است كه از آنجا كه يورو خواهد زد. استدالل آن

پس از دالر بيشترين سهم را در اقتصاد جهاني به خود اختصاص داده است؛ چيزي در حدود 
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درصد پرداخت  ٢١,٣ ،يخارج يهايدرصد بده ٢٢ ،يخارج يدرصد گردش ارزها ١٥,٧

 يهادرصد از پرداخت ٣٤,١٣جهان و  يارز ريدرصد از ذخا ٢٠,٢٦ ،يالمللنيب يهاوام

مدت (و بلندمدت) و نيز در بنابراين در ميان .)Eichengreen & Xia, 2019: 31(ي المللنيب

ا توان شاهد جايگزيني يورو برو هستيم، ميشرايطي كه با افول قدرت آمريكا و دالر آن روبه

حبت مدت صمدت و حتي مياندالر بود؛ اما برخي از اقتصاددانان (آمريكايي) معتقدند در كوتاه

جايي رخ دهد، جابه درست باشد و حتي اگر در بلندمدت اينتواند جايي نمياز اين جابه

 كه چرخگويند تا زمانيها ميآمريكا زمان كافي دارد تا به مسائل مالي خود غلبه كند. آن

اقتصادي آمريكا بچرخد و اين كشور توان رقابتي خود را حفظ كند، با توجه به اينكه نقش 

تواند همچنان ارز ا گره خورده است، دالر ميدائمي برتري دالر به قدرت اقتصادي آمريك

ر تنها د). برخي از تحليلگران نيز معتقدند در آينده نه٣١٧-٨: ١٣٨٧ برتر باقي بماند (گيلپين،

اي هاي ارزي منطقهگيري بلوكتوان شاهد احتمال شكلاروپا، بلكه در آسيا و آمريكا نيز مي

  ). ٢٩٠: ١٣٩٧ بود (كوهن،

) يا ارزهاي مجازي تهديد جدي ديگري است Cryptocurrencyارزها ( زرم ارزها: ه) رمز

اي تواند ضربهشود و در وهلة بعد مياي به ارزهاي رايج محسوب ميكه در وهلة اول ضربه

دي آوري در قرن بيست و يكم زمينة جديجايگاه ارز پرتقاضا باشد. پيشرفت فن براي دالر در

ويژه پس از ظهور د كرده است. عالقه به اين نوع ارزها، بهبراي ارز رمزپايه يا مجازي ايجا

  بيشتر شده است.  ٢٠٠٩ارز) در  (درحال حاضر پرطرفدارترين نوع رمز )Bitcoinكوين ( بيت

  .ها بسيار سريع و تقريباً هفتگي بوده استگيري آنارزهاي مجازي يا رمز ارزها كه شكل

 با وجود –نوع مختلف از آن ظهور كرده است  ١٦٠٠، بيش از ٢٠١٨اي كه تا مي گونهبه

كه ارزش بيت كوين ايگونهاند؛ بهارز، همچنان محبوبيت خود را حفظ كرده نوسانات گستردة

هزار دالر در دسامبر  ١٣به بيش از  ٢٠١٦دالر در ژانويه  ٣٧١عنوان رمزارز محبوب از به

هزار دالر رسيده است. سرمايه بازاري  ١٩به نزديكي  ٢٠٢٠و اين رقم تا دسامبر  رسيد ٢٠١٧

برخي از  .)Statista, 2020(شود ميليارد دالر برآورد مي ٣٥٠اين رمزارز نيز چيزي حدود 

نويسان معتقدند كه درنهايت ارزهاي گذاران و وبالگدانشگاهيان، گزارشگران مالي، سرمايه
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توانند گونه شود، ارزهاي مجازي ميهاي سنتي خواهند شد. اگر اينولرمزپايه جايگزين پ

الش عنوان يك ارز برتر با چالمللي پولي فعلي را دگرگون كنند و دالر را بهنظام و رژيم بين

  مواجه كنند.

وند ششده تاكنون، ارزهاي رمزپايه باعث ايجاد اخالل در آيندة نظام پولي ميبا اين روند طي

و احتماًال به يك مؤسسة جديد دائمي تبديل خواهند شد. اين نوع ارزها مزايايي دارند كه 

) Peer to peerهمتا ( ـ كند، ازجمله مبادلة همتا ها را به يك سيستم مالي مطلوب تبديل ميآن

ت توانند فرصكنندگان قرار گرفته است. همچنين اين ارزها ميموردتوجه مصرفكه بسيار 

 آوري سرمايه را نسبت به مؤسسات مالي سنتي ارائه دهندگذاري جايگزين و نيز جمعسرمايه

)Wilson, 2019: 359, 388; Wong, 2019: 409 .(شده و بالغ ارز، كامًال شناخته هرچند اين نوع

 سرعت گسترده و افزايش سطح تحقيقات در آينده پيشرفتديد با توجه بهنيست؛ اما بدون تر

توان دربارة فعاليت ارزهاي مجازي و به چالش كشيدن نظام پولي خواهد كرد و آن زمان مي

 فعلي بيشتر صحبت كرد.

هاي نوظهور قدرتي: جهان داتينوظهور از تول يهاقدرت افزايش روبهسهم و) 

گر جهان، هاي دياتكا به توسعة اقتصادي و روابط گسترده با قدرتكشورهايي هستند كه با 

هاي نوظهوري الملل دارند. ازجمله قدرتسعي در افزايش قدرت و نفوذ خود در نظام بين

) BRICSكه سعي در ارتقاي جايگاه خود در اقتصاد جهاني دارند، كشورهاي گروه بريكس (

المللي هاي بين) هستند. اين گروه كه در سازمان(برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي

گرايي را سرلوحة كار خود قرار داده هاي جديد چندجانبهنقش فعالي دارد، ايجاد چارچوب

رت المللي، قدو در تالش است تا با ايجاد نهادهايي با هدف تسهيل مبادالت و معامالت بين

وت و سرماية جهان تبديل شود و از اين اقتصادي و مالي خود را افزايش داده و به مركز ثر

  طريق نفوذ سياسي و اقتصادي خود را ارتقا دهد.

ويژه آمريكا و افزايش رشد اقتصادي اعضاي هاي غربي و بهبا توجه به افول نسبي قدرت

يابي كشورهاي نوظهور همچون چين و هند را صعودي ارزيابي توان روند قدرتبريكس، مي

دليل نرخ رشد سريع . كشورهاي بريكس به)١١٢-١٢٤: ١٣٩٤ ،يروزاده و خسي(موس كرد
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اقتصادي، جمعيت زياد و رشد سريع بازارهاي كاال و سرمايه، بسيار مهم هستند. در سال 

شد درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را شامل مي ٢٥,٦اقتصاد كشورهاي بريكس  ٢٠١٥

ش از شش درصد بود (كه بسيار باالتر از ها ساالنه بيو نرخ رشد توليد ناخالص داخلي آن

دو  -بود كه برآورد شده طي يكي   )OECDدرصد سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( ١,٩

  ). Siddiqui, 2016: 1( دهة آينده به چهل درصد خواهد رسيد

دهد) (كه سهم بريكس از صادرات و تجارت خارجي را نشان مي ٦چنانكه در نمودار 

هاي تجاري و اقتصادي در بريكس درحال گسترش است و همكارينيز مشخص است، 

درصد رشد داشته است،  ٤٥، ٢٠١٨تا  ٢٠١٥صادرات متقابل كشورهاي بريكس از سال 

رتيب تكه در همين مدت، گردش تجارت كلي بريكس و تجارت جهاني در كل، تنها بهدرحالي

است. به اين صورت كه اگر عدد صد را عدد شاخص در نظر  درصد رشد داشته ١٨و  ١٩

 ٢٤٤به  ٢٠١٥در سال  ١٦٨)؛ صادرات متقابل كشورهاي بريكس از ٢٠٠٩بگيريم (در سال 

به  ١٦٠افزايش يافته است و همين طور كل تجارت خارجي گروه بريكس از  ٢٠١٨در سال 

 :Spartak,  2020(رسيده است  ١٥٦به  ١٣١كل تجارت جهاني از رسيده است، درحاليكه  ١٩١

ناصر بريكس را به يكي از ع تصادي و افزايش سهم تجارت جهاني،بنابراين رشد سريع اق ).68

  مهم اقتصاد جهاني تبديل كرده است. 
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  : سهم رو به افزايش كشورهاي بريكس از صادرات و تجارت خارجي٦نمودار 

  Source: Spartak, 2020: 68 

 ةندياست كه احتماالً در آ يداتياز تهد گريد يكينوظهور  يهاگفت قدرت ديبا ر اين اساسب

 نيا زيهرچند درحال حاضر ن د؛يرا به چالش خواهند كش كايآمر يپول برتريچندان دور نه

  اند.روند را آغاز كرده

  

  گيري و تحليل سناريوهانتيجه
مؤثر بر زوال يا تثبيت و تداوم برتري و هژموني دالر در سدة بيست و هاي قرار دادن مؤلفه

ها با توجه به روندهاي جاري در نظام پولي يكم در يك ترازو و ارزيابي وزن هر يك از آن

مثابه يكي از اركان مهم تداوم رسد. ايفاي نقش دالر بهالمللي، امري دشوار به نظر ميبين

ه در سده جديد ميالدي، باعث پيوند عميق اين ابزار اقتصادي متحد قدرت ساختاري اياالت

ت. الملل شده اسسو و تمايل و ارادة آن بر رهبري نظام بينبا منابع قدرت اين كشور از يك

  بيني و سناريو اشاره داشت:توان به سه پيشبراي اين ارزيابي اين نقش مي

تأكيد  الملليارز رايج و غالب بينمثابه سناريوي نخست بر زوال قطعي و حتمي دالر به

متحده  شود كه كاهش قدرت اقتصادي اياالتدارد. در اين رويكرد بر اين موضوع تأكيد مي

خصوص بعد از سه رويداد مهم جنگ با افغانستان و عراق و سپس بحران در سدة جديد به
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هاي با ظهور قدرت هاي برتري اقتصادي امريكا را به شماره انداخته و، نفس٢٠٠٨مالي سال 

هاي بديل پولي و مالي، ها در نهادسازيويژه چين و بريكس و اقدام آناقتصادي نوظهور به

المللي چندان دور دالر را به ارزي عادي در ميان ساير ارزهاي بيناي نهاين روند در آينده

يي هم ها كه از قوت نظري و عملياتي باالتبديل خواهد كرد. با وجود اين استدالل

 المللي دالر چندان دقيق بهبرخوردارند، درنتيجة چند عامل، صحبت از زوال قدرت نقش بين

سو با وجود اينكه صحبت از كاهش قدرت اقتصادي امريكا در سدة رسد. از يكنظر نمي

حال اين شكل از قدرت چه در قالب شاخص توليد ناخالص داخلي و شود، با اينجديد مي

رو به كاهش نگذاشته است. آنچه در جريان است تداوم روند عادي اقتصاد  چه درآمد سرانه،

امريكا در شرايطي است كه سرعت رشد اقتصادي كشورهايي همچون چين با متوسط هفت 

درصد رو به افزايش است. از سوي ديگر اگرچه روند رشد چين در دو دهة اخير تهديدكننده 

هاي اقتصادي در كنار مسائل سياسي و ت. چالشتنهايي گويا نيسبوده؛ اما اين شاخص به

ها ها، هزينهچنان جدي هستند كه در صورت عدم مديريت آناجتماعي موجود در چين آن

ان تبديل شود. ضمن اينكه اگرچه يو» تلة رشد«تواند به براي پكن صعودي شده و اين امر مي

گيرد؛ اما اين ارز هنوز با جايگاه اي مورد استفاده قرار ميچين در مبادالت دوجانبه و منطقه

اي دراز دارد و در اين ميان اراده و تمايل اي فاصلهالمللي و پشتوانه ذخيرهكسب اعتبار بين

المللي مطلوب مدنظر خود كه الزمة برتري و هژموني يوان چين نيز براي حمايت از نظم بين

  خواهد بود، با ترديدهاي جدي مواجه است.

كند كه حكايت از هايي اشاره ميتصورپذير دوم به وزن زياد عوامل و مؤلفهسناريوي 

هاي اصلي اين سناريو درست در نقطه مقابل رو دارد. استداللتداوم برتري دالر در سدة پيش

گيرد. در نظر طرفداران اين رويكرد، قدرت اقتصادي امريكا سناريوي نخست قرار مي

ي همچنان پيشتاز است؛ اياالت متحده منبع اصلي برحسب شاخص توليد ناخالص داخل

ها و كنشگران خصوصي همچنان براي رود؛ دولتهاي مدرن در دنيا به شمار ميآوريفن

كنند؛ كشورهاي جهان عمده ذخاير ارزي خود را به امريكايي رقابت مي خريد اوراق قرضه

 گذاري ماليت يا سرمايهدالر تبديل كرده و همچنان اولويتشان براي تسهيل روند تجار
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توان با اتكا به گيري از دالر است. با وجود اين استدالل ها و ساير موارد مشابه، ميبهره

  چارچوب نظري مقاله به چند محور اشاره كرد: 

نخست اينكه تمايل و ارادة امريكا براي رهبري و تثبيت سلطه و هژموني و حمايت از 

كا در شود. مشكالت اقتصادي امريرديدهايي نگريسته مينظم سياسي و اقتصادي معاصر با ت

گيري تر قدرتبار اقتصادي آن و از آن مهميك دهة اخير، بحران كرونا و پيامدهاي فاجعه

اقتصادي  ـهاي ترامپيستي در ساحت سياسي گرايي اقتصادي با تبلور ايدهنظير گفتمان مليكم

رود. همين عدم تمايل بر دو تمايل به شمار مياياالت متحده شواهدي قدرتمند در اين عدم 

هاي سودمند براي جهان نيز تأثير مؤلفة مهم ديگر؛ يعني توانايي رهبري و اتخاذ سياست

  گذاشته است. 

دوم اينكه، در بحث توانايي رهبري، مخالفان بر پراكندگي منابع قدرت اقتصادي و نهادي 

 تر چالشور اتحادية اروپا، بريكس و از همه مهمامريكا اشاره كرده و با اين استدالل كه ظه

ري، هاي سايبهاي نظم معاصر (تروريسم، جنگسو و تغيير جنس و ماهيت چالشچين از يك

ظهور ارزهاي ديجيتال و مانند آن) از سوي ديگر باعث شده است تا ترديدهايي اساسي در 

راي هاي سودمند باذ سياستتوان گفت اتخاين شاخص به وجود آيد. بر همين اساس نيز مي

امريكا  كه اگرطور عام نظم جهاني نيز در بوتة شك قرار گرفته است؛ چنانساير كشورها و به

در دوران بعد از جنگ دوم جهاني در حوزة اقتصادي با تأسيس نهادهايي همچون برتن وودز، 

بادالت روندهاي مهاي اقتصاد خود ضامن ثبات اقتصاد جهاني بود يا با تغييرات در سياست

گيري از كاالهاي كرد يا اينكه با مهار شوروي، امنيت الزم را براي بهرهجهاني را متأثر مي

اند ساخت، بسياري از اين كاركردها امروزه با تزلزل مواجه شدهعمومي براي سايرين مهيا مي

رتري كا ازجمله بناپذير از تداوم مظاهر قدرت ساختاري امريتوان به شكل خللو درنتيجه نمي

  دالر صحبت كرد.

توان به سناريويي اشاره داشت كه با در برابر اين دو سناريوي تداوم يا زوال قطعي مي

جايگاه  هاي مؤثر در ارزيابينگري با احتياط بيشتري به مصاف تحليل مؤلفهپرهيز از مطلق

ين بر اد دو سناريوي پيشرود. برخالف تأكيد زيالملل ميدالر و برتري آن در نظام پولي بين
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قًا با المللي معاصر عميتوان گفت كه تداوم برتري دالر در نظم بيننقش عوامل اقتصادي مي

توان رو مرتبط است. بر اين اساس ميهاي پيشجايگاه سياسي و نقش قدرت امريكا در دهه

مللي شديداً الينرسد عملكرد قدرتمند و تداوم برتري دالر درجايگاه پول بگفت كه به نظر مي

  المللي موجود و تضمين ثبات آن توسط امريكا مرتبط خواهد بود. با تداوم نظام بين

اي رو به فزوني گذاشته و گرچه نقش يوان چين در مبادالت اقتصادي محلي و منطقه

جميع گرايي خويش بر تقدرت اقتصادي چين چشمگير بوده و اتحادية اروپا همچنان با منطقه

هايي چشم پوشيد كه قدرت سادگي از ظرفيتتوان بهقدرت تأكيد دارد؛ اما نمي و تجهيز

هاي دالري گسترده كشورها، انجام مبادالت است. ذخيره مندها بهرهمستقر جهاني از آن

هاي امريكا توسط ساير كشورها، تنها گستردة انرژي با دالر و نقش دالر در خريد بدهي

هاي اقتصادي است. در حوزة نهادي نيز بانك جهاني و صندوق هايي از اين ظرفيتنمونه

 وچراي امريكا همچنان ضامن ثبات نظمچونالمللي پول با پيشگامي و تأثيرگذاري بيبين

هاي اقتصادي و تقويت زيرساختي كشورهاي المللي و كمك به مهار تكانهاقتصادي بين

  توسعه هستند. درحال

الت متحده در خاورميانه، شرق دور و اروپا يك وزنة در حوزة امنيتي همچنان ايا 

اي و يا نوظهور هنوز نه آمادگي هاي منطقههايي كه قدرترود؛ مكانبخش به شمار ميتعادل

فت كه توان گو نه توانايي الزم را براي ايفاي نقش در آنجا را دارند. با اتكا به اين تحليل مي

نوظهور در مقايسه با آغاز قرن جديد بسيار قدرتمندتر هاي هاي اقتصادي و قدرتاگرچه بديل

اند؛ اما در سه شاخصِ توانايي رهبري، تمايل به رهبري و ايجاد كاالهاي تر شدهيافتهو سازمان

رو هستند؛ محورهايي كه هنوز المللي با خألهايي جدي روبهعمومي همگاني براي نظم بين

 رو با گزينش رويكردرود؛ ازاينا گزينه به شمار ميها تنهاياالت متحده امريكا در تحقق آن

مدت (چند دهة آتي) سخن گفتن راه نخواهد بود كه در كوتاه و ميانزماني طرح اين ادعا بي

المللي گزافه نخواهد بود؛ اما از تداوم برتري و هژموني دالر و نقش مهم آن در مبادالت بين

و و سآفرين از يكشده در چارچوب عوامل زوالردههاي برشمبدون ترديد و با اتكا به مؤلفه

هاي رو به رشد در حوزه عمومي و سياسي اياالت متحده، در بلندمدت تداوم برتري جريان
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طه المللي بدون سلهاي زياد مواجه بوده و بايد منتظر يك نظام چندارزي بيندالر با دشواري

  المللي خواهد بود.هاي بينبود كه طي آن، دالر صرفاً ارزي در ميان ساير ارز

  

  سپاسگزاري
 مقاله نقش نيا ليدانند از نقطه نظرات داوران محترم كه در تكمينگارندگان بر خود الزم م

  .ندينما ياند، سپاسگزارداشته ييبسزا
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