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چکیده
در دوره پس از جنگ جهانی دوم بهواسطه ویران شدن اقتصاد اروپا و ژاپن ،ایاالتمتحده قدرت اقتصادی و مالی جهان
ظاهر شد و به پایهریزی نظمی جدید برای ساختار بخشیدن به تجارت و مبادالت مالی جهان همت گمارد که از آن با عنوان نظام
برتونوودز یاد میشود .باوجودآنکه در خالل چند دهه اخیر تغییرات گستردهای در قدرت اقتصادی و تجاری کشورها صورت
پذیرفته و این روند در دوره پس از بحران مالی و اقتصادی سال  ،2008تشدید شده ،این جابجاییها ،انعکاس الزم را در ساختار
مالی کنونی جهان نداشته است .در همین حال ،گروه بریکس بهعنوان یک بلوک نوظهور اقتصادی و مالی در چند سال اخیر
نهادها و رویههای مالی برتون وودز را به چالش کشیده و امکان شکلگیری نظم و رویههای نهادی جدید در مالیه جهان را قوت
بخشیده است .مقاله حاضر ،چگونگی چالش این بلوک قدرت جدید در برابر ساختار مالی جهانی غرب محور کنونی و پیامدهای
آن را موردتوجه قرار داده است .همچنین نشان میدهد که گروه بریکس با محوریت چین از طریق ایجاد نهادها و رویههای جدید
مالی چندجانبه و تالش برای تقویت جایگاه خود در نهادهای مالی برتون وودز در مسیر تضعیف ساختار مالی جهانی تحت سیطره
ایاالت متحده حرکت کرده است .بررسی ابعاد مختلف فشارهای بریکس بر ساختار مالی تحت سیطره ایاالتمتحده بر مبنای
تحلیل دادههای اقتصادی و مالی جهانی و بررسی پیامد این اقدامات ،جزو نکات بدیع مقاله حاضر است .روش تحلیل نیز توصیفی-
تبیینی است.
واژگانکلیدی :بریکس ،ساختار مالی ،چین ،ایاالتمتحده ،برتون وودز ،قدرت ساختاری.
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Abstract
United State emerged as a major economic and financial power after World War II and
shaped a new order for institutionalization of world trade and financial exchanges which
called Bretton Woods. During past decades, many changes have occurred in economic and
trade structures of the world which has been accelerated after financial and economic crisis
in 2008, but it seems that these changes have not translated in current global financial
structure completely. BRICS as an emerging economic and financial block has challenged
Bretton Woods institutions and strengthened the possibility of shaping new order in global
finance. This article, studies how BRICKS has challenged current western based world
financial structure. The article shows that BRICS group as China based club, by making new
multilateral institutions and procedures and struggle for reinforcing its presence in Bretton
Woods institutions not only has weakened US structural power in global finance, but has
strengthened its position in this era.
Keywords: BRICS, Financial Structure, China, United State, Bretton Woods, Structural
Power.

مقدمه

نهادهای اقتصاااد بین الملل در دوره پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب نظامی با عنوان برتون وودز
 در مکانی به همین1944  رهبران اقتصاادی تمام کشاورهای متفق در اجالس اقتصاادی در ساال.شاکل گرفت
 وظیفه اصاالی آنها عبارت بود از ایجاد یک نظام اقتصااادی نوین که باثبات و.نام حضااور به هم رساااندند
منعطف باشاد رشاد و توساعه اقتصاادی را تشاویق نماید و از فشاارهای ناسایونالیساتی که به بروز جنگ جهانی
 یک نظام، این رژیم. رژیم مالی برتون وودز بر همین مبنا شااکل گرفت. اجتناب کند،دوم منجر شااده بود
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اسااتاندارد مبادله طال بود که در آن ارزش پول هر کشااور بهطور ثابت برحسااط طال یا دالر ایاالتمتحده
مشخصشده بود.
این ساایسااتم بر پایه سااازشهای مداخله گرایانه لیبرال اسااتوار بود .سااازشهای مداخله گرایانه لیبرال 3
عنصار مهم داشات ،اول آنکه ،استاندارد مبادله طال بعد از جنگ در حقیقت یک نظام نر مبادله قابل تنظیم
و تثبیت بود .دوم آنکه صاندو بینالمللی موظف شاد برای کشاورهایی که مشاکل تراز پرداختهای موقت
دارند ،وام کوتاهمدت فراهم کند و عنصااار ساااوم حمایت از کنترلهای ملی بر روی جریان سااارمایه بود.
درواقع کشااورها بهجز ایاالتمتحده میتوانسااتند تحت راهنمایی صااندو بینالمللی پول برای تصااحی
مشاااکال تراز پرداخاتهاای مزمن کشاااور خود باه کااهش یاا افزایش ارزش ارز ملی خود متوسااال شاااوناد
( .)Cohen, 2013, p.254بر این اساااس ،این نظام پولی و ارزی جدید ،هم مبنایی برای تشااویق تجارت بر
پایه تثبیت نر های ارز ایجاد کرد و هم در مواقع بحران ،ساازوکارهای مشاخصای را برای تعدیل در اختیار
کشاااورها قرار میداد .در همین راساااتا مجموعهای از نهادها برای حمایت از توافقات تجارت آزاد و نظام
ارزی پشاااتیباان آن شاااکال گرفات .آنچاه از دل نظاام برتون وودز بیرون آماد عباارت بود از مجموعاهای از
نهاادهاای بینالمللی و شاااکلی خاا

از نظاامهاای ماالی بینالملال .بااناک جهاانی ،صااانادو بینالمللی پول و

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ،نهادهایی بودند که در همین راساتا شاکل گرفتند .(Balam & West,
)2013, p.111

به تدریج اغلط کشااورها به دالر آمریکا برای اسااتفاده در رخایر ارزی و مبادالت ارزی نساابت به طال
ترجی دادناد .باهاینترتیاط پول ملی ایااالتمتحاده آمریکاا باهعنوان ارز مرجع جاایگااه خود را در اقتصااااد
جهان تثبیت نمود .امریکا در ازای این کار ،از ساود ویژه حق امتیاز «حق الضارب» و دساترسای آساان و بدون
هزینه به ارز در معامالت خارجی خود بهره گرفت ) .(Cohen, 2013, p.259این وضعیت که صاحطنظران
از آن باا عنوان هژمونی دالر یاادکردهاناد (Hudson, 2003).تاا باه امروز البتاه بااوجود چاالشهاا و تغییراتی
ادامه پیداکرده اسات .امروز ،ساهم دالر آمریکا در رخایر ارزی کشاورهای جهان ،حدود  63.3درصاد اسات
و البتاه روناد کااهش تادریجی را طی میکناد ) .)Mehr News Agency, 2017این وضاااعیات سااالطاه دالر
امریکاا بر نظاام ماالی و ارزی جهاان ،بادون چاالش نبوده اسااات .در دهاه  1970کشاااورهاای اروپاایی ،سااالطاه
امریکا بر نظام ارزی و مالی جهانی را مورد اعتراض قراردادند .امروز نیز شامار زیادی از کشاورها ،سااختار
و عملکرد نهادهای عمده مالی جهانی همچون صااندو بینالمللی پول و بانک جهانی را مطابق منافع خود
نمیبینند ) )Stiglitz, 2008و در ضاامن به دنبال کاهش آساایطپذیری خود از هژمونی دالر در نظام مالی
جهان هساتند .بهویژه در دوره پس از بحران مالی  2008و بنبسات مذاکرات آزادساازی تجارت جهانی در
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دور دوحه ،انتقادها علیه نهادهای مالی و تجاری موردحمایت امریکا در ساط جهانی رو به فزونی گذاشاته
اسااات .این انتقاادهاا امروز متوجاه اقتادار و حوزه مسااائولیات این نهاادهاا ،تواناایی آنهاا در حوزه حکمرانی
جهانی و مشروعیت نهادی آنهاست.
در همین راساتا ،شارایطی که اقتصاادهای ایاالتمتحده و اروپا در دوره پس از بحران مالی و اقتصاادی
 ،2008در وضاااعیت رکود و ضاااعف قرارگرفته بودند ،مجموعهای از کشاااورهای بزره جهان در همین
دوره ،مساایر شااکوفایی اقتصااادی خود را ادامه دادند .این گروه که در چارچوب گروه موسااوم به بریکس
ظاهر شادند ،اتتالفی از پنج کشاور روسایه ،چین ،هند ،برزیل و آفریقای جنوبی هساتند .اعضاای این اتتالف
در نخساتین گردهمایی شاان ،نگرانی خود را از نوساان قیمت دالر ابراز کردند و در چهارمین اجالس خود،
خواهاان باازنگری در نهاادهاای پولی و ماالی بینالمللی شااادناد .این کشاااورهاا باه خااطر ویژگیهاای خاا

و

توانمندیهای اقتصاااادی و مالی خود ارعان کردند که خواهان اصاااالا سااااختاری نهادهای پولی و مالی
بینالمللی هساتند ( .(Sanai & Ebrahimabadi, 2013, p.8با عنایت به توانمندی و ظرفیتهای باالی مالی
و تجااری گروه بریکس و باا توجاه باه اینکاه این بلوک قادرت اقتصاااادی جادیاد ،نهاادهاای ماالی بینالمللی و
هژمونی دالر را در اقتصاااد بین المللی به چالش کشاایده ،مقاله حاضاار ت ثیر این تقابل را بر نظم مالی جهانی
موردتوجه قرار داده اسات .ازاینرو پرساش اصالی مقاله این اسات که توافقات مالی گروه بریکس چگونه بر
نظام مالی غرب محور کنونی اثر گذاشااته اساات پاسااخی که بهعنوان فرضاایه به این پرسااش دادهشااده این
اساات که گروه بریکس با محوریت چین تالش کرده اساات از طریق اقدامات هماهنگ و دسااتهجمعی در
قاالاط ایجااد نهاادهاا و رویاههاای جادیاد ماالی چنادجاانباه و تقویات جاایگااه خود در نهاادهاای ماالی برتون وودز،
در مسیر تضعیف ساختار مالی جهانی تحت سیطره ایاالتمتحده حرکت کند .بنابراین ،توافقات مالی گروه
بریکس متغیر مساتقل تحقیق به شامار میرود و قدرت سااختاری ایاالتمتحده نیز متغیر وابساته اسات .ایجاد
نهاادهاا و رویاههاای ماالی چنادجاان باه جادیاد و تقویات جاایگااه بریکس در نهاادهاای ماالی برتون وودز نیز
متغیرهای میانجی تحقیق محسااوب می شااوند که شاایوه اثرگذاری متغیر مسااتقل بر متغیر وابسااته را نمایان
میکنند.
در راسااتای آزمون فرضاایه ،مقاله ابتدا به تمهید چارچوب نظری بحث میپردازد که مشااتمل بر مفهوم
قدرت ساااختاری اساات .سااوس موقعیت گروه بریکس بهعنوان یک بلوک پیشاارو از اقتصااادهای در حال
ظهور جهان در عرصااه اقتصاااد و مالیه جهان بررساای میشااود .مقاله در راسااتای آزمون فرضاایه ،ابتدا میزان
انسااجام و هماهنگی این تشااکل در توساال به اقدامات هماهنگ در چالش کشاایدن قدرت امریکا را مورد
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ارزیاابی قرار داده اسااات .در اداماه تالشهاای گروه بریکس در ایجااد نهاادهاا و رویاههاای چنادجاانباه جادیاد
شااامل بانک جدید توسااعه بریکس ،1ترتیبات رخایر احتیاطی بریکس 2و بانک آساایایی ساارمایهگذاری
زیرسااخت ،3بررسای شاده اسات .در بخش پایانی تحلیل فرضایه نیز فشاارهای بریکس برای تقویت موقعیت
خود در نهاادهای مالی برتون وودز مورد تحلیال و ارزیاابی قرارگرفت تا نشاااان داده شاااود تا چه میزان این
اقدامات ،موقعیت ایاالتمتحده در سیطره بر نظام مالی جهان را به چالش کشیده است.
چارچوب نظری :قدرت ساختاری هژمون در مالیه بینالملل

در این مقاله برای تمهید مبنای نظری برای تحلیل فرضااایه موردنظر از مفهوم قدرت سااااختاری هژمون
اساتفادهشده است .ایده قدرت ساختاری هژمون برای توضی وضعیت هژمونیک امریکا در عرصه بینالملل
و به ویژه در حوزه نهادها و نظم مالی و پولی جهانی کنونی مورداساااتفاده قرار میگیرد تا وضاااعیت کنونی
نظام مالی جهانی به تصاویر کشایده شاود .شاناساایی این نظم و مختصاات و پیامدهای آن ،روشان میساازد که
چرا گروه بریکس بهموازات توسااعه توانمندیهای تجاری و مالیاش ،به دنبال دگرگونی سااازی این نظم
بهگونهای اساات که منافعش را به میزان بیشااتری ت مین نماید .بهطورکلی مفهوم هژمونی در قالط رتالیساام
سااااختااری قادرت و تواناایی انجاام عمال کنترلشاااده باهوسااایلاه اداره یاک دولات قادرتمناد در ساااط نظاام
بینالمللی آنارشایک اسات ) .(Pourahmadi, 2008, p.41اساترنج که از هواداران رویکرد نئورتالیستی است
تالش کرده تا از منظر اقتصاادی ،سااختارهای قدرت در نظام اقتصاادی بینالمللی را موردبررسای قرار دهد.
به گفته اسااترنج دو نوع قدرت در ساااختار جهانی قابلتشااخیص اساات که میتوان از آنها با عنوان قدرت
رابطهای (چانهزنی) و قدرت سااختاری یادکرد .وی قدرت رابطهای را معادل توانایی و قدرت سااختاری را
معادل ظرفیت یک بازیگر درصحنه بینالمللی میبیند(Najibi & Ansari, 2016, p.13) .

قادرت رابطاه ای باه معناای قادرت یاک باازیگر در وادار کردن دیگران باه انجاام (عادم انجاام) یاک کاار
مشااخص اساات .این نوع قدرت را میتوان در سااط افراد و دولتها مورد تحلیل قرارداد .بااینهمه ازنظر
اساترنج ،نوع دیگر قدرت یعنی قدرت سااختاری در عرصاه اقتصااد بینالمللی اهمیت فراوانی دارد .قدرت
سااختاری یک بازیگر به توانایی آن در شاکل دادن به ترتیبات نهادی در عرصاه بینالمللی اشااره دارد .در
این حاالات باازیگر قادرت خود از طریق سااااختاارهاا و ترتیباات ایجاادشاااده باه کاار میگیرد & (Ballam

) .West, 2013, p.18قدرت سااختاری بهویژه در ارتباط باقدرت هژمون در اقتصااد بینالمللی اهمیت پیدا
________________________________________________________________
1-NDB
)2-The BRICS-led Contingent Reserve Arrangement (CRA
3-AIIB
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میکند .به گفته اسااترنج ،قدرت هژمون ،بخشاای از قدرت خود را در قالط قدرت ساااختاری ،برای شااکل
دادن به اقتصااد سایاسای جهانی به کار میگیرد .این قدرت که در چارچوب نهادهای مشاخص به کار گرفته
میشاوند ،تعیین میکند که دیگر ملتها ،نهادهای سایاسای ،شارکتهای اقتصاادی ،متخصاصاان و دانشامندان
چگوناه باایاد عمال کنناد ( .)Aghili & Masibi, 2016, p.13در همین راساااتاا ایااالتمتحاده تالش کرد در
دوره پس از جناگ جهاانی دوم ،یاک نظاام بااز تجااری و ماالی ایجااد نماایاد کاه متضااامن مناافع ملی خودش
باشاد و البته دیگر کشاورها نیز از آن منتفع شاوند ( .)Saee & Peltan, 2010, p.21اساترنج در همین ارتباط
از چهار نوع قدرت سااختاری در عرصاه اقتصااد بینالملل شاامل سااختار امنیتی ،سااختار تولیدی ،سااختار
مالی و سااختار دانش نامبرده اسات .سااختار امنیتی بدین معناسات که یک فرد یا یک گروه ،امنیت را برای
دیگری (با کمک دادن درزمینه امنیت) ت مین میکند .سااختار تولید نیز شاامل همه ترتیباتی اسات که در امر
تولید به کار میرود اعم از اینکه روش ها و شارایط تولید چه هساتند و اینکه تولید برای چه کساانی و توساط
چه کسانی صورت میپذیرد .ساختار دانش نیز به معنای ترتیبات دسترسی به دانش و فنآوری و بهرهگیری
از آن بهعنوان قدرت اساات ( .(Ballam & West, 2013, p.19در این حال ساااختار مالی به معنای توانایی
دادن ،باز پس گرفتن و همچنین تقاضاا کردن اعتبارات اسات .از منظر دیگر میتوان سااختار مالی را الگو و
ترتیبات ارتباطها و جریانهای پولی بین کشاورها معرفی کرد .این سااختار تعیین میکند چه کسای ،چگونه
و تحت چه شاارایطی به پول دسااترساای دارد .این جریانهای پولی هم شااامل پولی اساات که به یکطرف
قرض داده میشاود و هم شاامل جریان سارمایهگذاریهای خارجی اسات ((Ballam &West, 2013, p.19

که امروز تنوعات بسیاری پیداکرده است.
ایاده قادرت سااااختااری ارتبااط تنگااتنگی باا نظریاه ثباات هژمونیاک دارد کاه کااربرد زیاادی در مبااحاث
اقتصااد بینالملل دارد چراکه سااختارهای قدرت موردبحث در باال را عموما قدرت هژمون شاکل میدهد
و در چارچوب آن ضااامن نظم دادن به اقتصااااد بینالمللی منافع خود را در چارچوب آنها دنبال میکند.
ایاده ثباات هژمونیاک ابتادا توساااط کینادلبرگر مطرا گردیاد .کینادلبرگر رهبری خیرخواهااناه یاا حکمرانی
مطلق خیرخواهااناه را تنهاا راهحال ممکن برای تهیاه کااالی عمومی میدانسااات .ثباات هژمونیاک نظریاهای
رتالیستی قلمداد میشود که با استفاده از قابلیتها و اهرمهای هژمون ،آزادی در تجارت بینالملل را تحلیل
میکند .اساتفن کراسانر و رابرت گیلوین مهمترین کساانی هساتند که رویکرد رتالیساتی ثبات هژمونیک را
مطرا سااختند و بر این عقیده هساتند که قدرت هژمونیک در تالش برای کساط قدرت ،ثروت و امنیت به
روابط بینالمللی اقتصاااادی سااااختار میبخشاااد ( .)Ganbarlu, 2016, p.871هرچند مفاهیم این نظریه به
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شایوههای مختلف از ساه مکتط اصالی اقتصااد بینالملل یعنی رتالیسام ،لیبرالیسام و مارکسایسام ت ثیر پذیرفته،
اما در ادبیات اقتصااااد سااایاسااای بینالملل ،ثبات هژمونیک در اصااال نظریهای رتالیساااتی تلقی میشاااود
(.)Shirkhani & Qanbarlou, 2008, p.168
بنابراین ایجاد قواعد و نظم و هنجارهای حاکم در نظام بینالملل بر عهده قدرت هژمون اسات و صاعود
و نزول این قدرت ت ثیر فراوانی بر ثبات و عملکرد ساایسااتم دارد .در این نظریه ،هژمون به کشااوری اطال
می شاااود که دارای قدرت برتر در ابعاد مختلف اسااات ،ایجاد و تسااالط بر قواعد و رژیمهای بینالمللی را
ضاامانت کرده و بر اساااس آنها نظم و ثبات بینالمللی را پدید میآورد .این قدرت ،تضاامینکننده تعادل
نظاام خواهاد بود و باا افول آن ،قواعاد و هنجاارهاای حااکم نیز دچاار تزلزل خواهناد شاااد .ازنظر گیلوین برای
اینکه یک نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک شاکل بگیرد ساه شارط وجود دارد .1 :وجود یک قدرت هژمون .2
تعهد ایدتولوژیک به ایدتولوژی حاکم  .3منافع مشاترک اعضاا (.)Saeie & Torabi, 2009, pp.149-146
دولت هژمون به ساایر کشاورها این اجازه را میدهد تا از مزایایی که برای اقتصااد بینالملل بهعنوان کاالی
عمومی فراهم آورده اسات ،در اصاطالا بهعنوان «ساواری مجانی» بهره ببرند .در امور اقتصاادی بینالمللی
یک نظام تجاری باز ،سایاساتهای هماهنگ اقتصاادی کالن ،رفتار مناساط در شارایط بحران اقتصاادی و
نر هاای ثاابات مباادلاه جزو کااالهاای عمومی باه شاااماار میروناد .زماانی کاه دربااره قادرت ماالی یاک کشاااور
ساخن به میان میآید ،بر اسااس تجربه تاریخی ،قدرت اعتبار دهندگی بینالمللی آن معیار مهمی بهحسااب
میآید .رقابت قدرت و دیولماسای در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز بهشادت از این متغیر ت ثیر پذیرفته
است (.)Lancaster, 2007, pp.28-29
نظم نهادی شاکلگرفته در دوره پس از جنگ جهانی دوم در عرصاه اقتصادی و تجاری جهان ،نظمی با
هدایت ایاالتمتحده بهعنوان قدرت هژمون اساات .این نظم بهطور عمده در چارچوب سااه نهاد صااندو
بینالمللی پول ،بانک جهاانی و توافق عمومی تعرفه و تجاارت (در ساااال  1995ساااازمان تجاارت جهانی به
جایگزین آن شاد) شاکل گرفت و هدف از آن ایجاد قواعد جدید برای توساعه مبادالت تجاری و مالی در
جهان بر مبنای نظم لیبرالی موردنظر ایاالتمتحده بود .همانگونه که اشاااره شااد این نظم بهویژه بر اساااس
قراتاتهاای واقعگرا از انگیزههاا و مااهیات قادرت هژمون ( )Cohen, 2013, p.138کاه مادنظر این مقاالاه نیز
هساات ،در اساااس در مساایر منافع غرب و بهویژه ایاالتمتحده حرکت میکرد و در زمان پایهگذاری این
ترتیبات نیز ،این کشااور ،بافاصااله بساایار زیادی از رقبا ،بزرهترین اقتصاااد مالی و تجاری جهان محسااوب
میشاااد اما بهتدریج این موقعیت ممتاز ایاالتمتحده توساااط دیگر رقبا مثل کشاااورهای اروپایی ،ژاپن به
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چاالش کشااایاده شاااد .در دهاه  1960کاه اقتصااااد ایااالتمتحاده در برابر رقباای اروپاایی و ژاپن رو باه افول
گذاشاات ،سااازوکار جمعی گروه  5در سااال  1967شااکل گرفت تا مساااتل پولی بینالمللی با مشااارکت
اقتصاااادهای بزره اروپایی و ژاپن موردبررسااای قرار گیرد و بدین ترتیط موقعیت ممتاز ایاالتمتحده در
این حوزه کاهش یافت .پسازآن در  1975و  1976با پیوستن ایتالیا و کانادا ،گروه  5جای خود را به گروه
 7داد ( .(Cohen, 2013, p.82جادیادترین حرکات هاا در مسااایر باه چاالش کشااایادن این نظم نیز توساااط
اقتصااادهای نوظهور عضااو بریکس صااورت پذیرفته اساات وآنگونه که مقاله در ادامه نشااان میدهد ،این
چاالش میتواناد بسااایاار جادیتر از چاالشهاای گاذشاااتاه بااشاااد چراکاه گروه پنج و هفات ،در اسااااس در
سااختارهای اقتصاادی و سایاسای بلوک غرب قرار داشاتهاند و قرار گرفتن این کشاورها در کنار ایاالتمتحده
در مدیریت نظام مالی جهان ،اسااساا نوعی ساهم خواهی در ترتیبات موجود بوده اسات اما همانگونه که در
ادامه اشااره شاده اسات .سااختارهای سایاسای ،اقتصاادی و فرهنگی گروه بریکس و همچنین نوع نگاه جهانی
این گروه با بلوک غرب تفاوت جدی دارد و این مسائله بدین معناسات که فشاار این گروه بر سااختار مالی
جهاانی میتواناد متضااامن بروز تفااوتهاا و تغییرات مااهوی در نهاادهاا و رویاههاای ماالی جهاان هرچناد
بهصاورت تدریجی باشاد .اگرچه موضاوعاتی همچون وابساتگی رشاد اقتصاادی گروه بریکس به ترتیبات
مالی کنونی و رویکرد قدرتهای مهمی همچون چین برای ظهور مسااالمتآمیز ،مانع از آن اساات که این
گروه رویکردی بنیاد ستیزانه را نسبت به نظم مالی کنونی جهان دنبال نماید.
ظهور بریکس بهعنوان یک بلوک قدرت اقتصادی و مالی جدید

برزیل و روسیه و هند و چین  4کشوری هستند که قدرتهای اقتصادی نوظهور قرن بیست و یکم تلقی
میشاااوناد .این چهاار کشاااور در ساااال  2009میالدی پیماانی را بنیاان نهاادناد کاه «بریاک »1ناام گرفات .این
نامگذاری نخساتین بار از ساوی جیم اونیل رتیس موساساه گلدمن سااکس عنوان گردید .پسازآن در دساامبر
سااااال  2011میالدی ،آفریقاای جنوبی هم وارد این اتتالف شااااد و این اتحاادیاه باه «بریکس »2تغییر ناام
داد ) .)Hounshell, 2011مجموعه کشاورهای عضاو بریکس ازنظر وساعت ،جمعیت ،حجم اقتصااد و تولید
ناخالص داخلی سااهم قابلتوجهی در سااط جهانی داشااتهاند .در سااال ( )2013اعضااای بریکس ()%43
جمعیت جهان را در اختیار داشااتهاند که ترتیط جمعیت اعضااای این بلوک بدین شااکل اساات :چین (یک
میلیارد و  388میلیون نفر) ،هند ( 1میلیارد  180میلیون نفر) ،برزیل ( 201میلیون نفر) ،روساایه ( 141میلیون)
و افریقای جنوبی ( 49میلیون) .ازنظر وساعت نیز اعضاای بریکس ،وسایعترین کشاورهای جهان را در اختیار
________________________________________________________________
1- Bric
2- Brics
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دارندکه روسیه وسیعترین کشور جهان (حدود  17میلیون کیلومترمربع) چین سومین ( )9/64برزیل پنجمین
( )8/51هند هفتمین ( )3/28و افریقای جنوبی بیساات و چهارمین ( )1٫2میلیون کیلومترمربع کشااور وساایع
جهان اساات ( .)Radulescu et al., 2014, pp.605-613این کشااورها در اولین اجالس بریکس در سااال
 2009که در فضاای متالطم پس از بحران مالی و اقتصاادی نشا تگرفته از اقتصاادهای غربی برگزار شاد،
نگرانی خود را نسابت به کاهش ارزش دالر ابراز کردند .اعضاای بریکس در بیانیه چهارمین نشاسات ،بر عزم
خود برای ایجااد چنادجاانباه گرایی جادیاد ،تمرکز بر اصاااالا سااااختاار حااکمیتی نهاادهاای ماالی بینالمللی
همچون صااانادو بینالمللی پول و بااناک جهاانی تا کیاد کردناد .آنهاا همچنین در این اجالس بر تغییر
سایاسات کمک به توساعه در عرصاه بینالمللی ت کید کردند و بازنگری در نظام پولی حاکم برجهان با توجه
به بحرانهایی که دالر با آن مواجه اساات را خواسااتار شاادند (.)Sanai & Ebrahim abadi, 2013, p.8

اینگونه درخواساااتها و گالیه ها درباره نظام مالی جهانی در راساااتای افزایش قدرت جهانی چین و عدم
رضایت کشورهای عضو بریکس از تقسیم قدرت و حق رأی در نهادهایی همچون بانک جهانی و صندو
بینالمللی پول ارزیابیشااده اساات ) .(Musa zadeh & Khosravi, 1394, p.127طبق اهداف اعالمشااده
گروه بریکس ،این بلوک قادرت جادیاد تالش دارد ظرف دو دهاه آیناده در این عرصااااههاا تالشهاای
چندجانبه و هماهنگی را صاورت دهد .1 :اصاالا سااختار مالی و اقتصااد جهانی که توجهی به افزایش وزن
اقتصااادی کشااورهای بریکس و سااایر اقتصااادهای در حال ظهور ندارد .2 .تقویت اسااتانداردها و اصااول و
قوانین و قواعد بینالمللی در راساتای جلوگیری و ممانعت از نق

حاکمیت دیگر کشاورها و بیاثر ساازی

سایاسات مبتنی بر قدرت  .3تعامل ،همکاری و مشاارکت در ساط گساترده با مسااتل ،معضاالت و موضاوعات
مربوط به مدرنیزه کردن اجتماعی و اقتصاادی  .4حمایت کامل از تمامی بخشهای اقتصاادی تمامی اعضاا
)  .)Sanai & Ebrahimabadi, 2013, p.13این اهداف اعالمی نشاانگر آن اسات که گروه بریکس به دنبال
آن اسات که بهموازات افزایش قدرت اقتصاادی و تجاری خود در ساط جهان ،ترتیبات و رویههای دلخواه
خود را در نظاام ماالی جهاانی دنباال نماایاد .بنادهاای یاک و دو در اهاداف اعالمی گروه بریکس نیز باه تقاابال
دیدگاههای این گروه با نظم غرب محور نظام مالی کنونی جهان اشاره دارد.
جدول  1نشان می دهد که در خالل چند دهه گذشته ،تغییرات گسترده در قدرت اقتصادی تولیدی
کشورهای جهان صورت پذیرفته است .کشورهای گروه جی  7بهعنوان مهمترین بلوک اقتصادی و تجاری
جهان در دهههای گذشته سهم عمدهای در افزایش تولیدات جهانی داشته و بهعنوان موتور محرک اقتصاد
جهان عمل کردهاند اما این سهم در دوران اخیر بهشدت کاهشیافته و در عوض سهم بریکس بهشدت رو
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به افزایش گذاشته است .چنانکه دادههای جدول نشان میدهد سهم جی  7در دوره  ،2010-2007در افزایش
تولیدات جهان عمال منفی شده است که علت آن را میتوان در بروز بحران مالی و اقتصادی پس از 2008
دانست.
جدول ( :)1تغییر سهم کشورها و گروهها در افزایش تولیدات جهان به درصد
کشور

1965-73

1973-82

1982-90

1990-2000

2000-07

2007-10

جی 7

82.6

61.1

69.6

57.7

41.4

-3.2

ایاالتمتحده

24.1

21.6

30.5

22.8

35.8

3.3

بریکس

5.0

7.8

13.2

13.7

25.1

60.1

چین

1.0

2.3

3.8

9.5

16.3

43.7

)Source: (Agarwal, 2015, P.9

در جدول زیر موقعیت گروه بریکس و گروه جی  7که متشاکل از اقتصاادهای پیشارفته غربی اسات از
منظر بزرگی اقتصااد و درصاد مشاارکتی که در رشاد اقتصاادی جهان دارند ،باهم مقایساه شاده اسات .ارقام
سامت راساتبر اسااس نر های اسامی برابری ارزهای کشاورها و ارقام سامت چر بر مبنای برابری قدرت
خرید ارزهای این کشاورهاسات .از منظر اقتصاادی ،ارقام سامت چر ،تصاویر واقعیتری از اندازه اقتصااد
کشاورها و ساهمشاان در رشاد اقتصاادی جهان اراته میکند .اهمیت دادههای این جدول ازاینجهت اسات که
نشاااان میدهد چه از منظر نر های رسااامی برابری ارزها و چه از منظر شااااخص برابری قدرت خرید که
تصااویر واقعیتری از اقتصاااد کشااورها اراته میکند ،امروز گروه بریکس به موتور رشااد اقتصااادی جهان
تبدیلشده است و موقعیت آن در این زمینه در مقایسه با تشکل جی  ،7حدود دو برابر است.
جدول شماره سهبخشی دیگر از جابجایی در قدرت اقتصادی و تجاری جهان را در دهههای اخیر نشان
میدهد .این جدول بهبود بسایار ساریع نقش گروه بریکس را در صاادرات کاالها در تجارت جهانی امروز
برجسااته کرده اساات .در عوض سااهم جی  7کاهش فراوان ای را نشااان میدهد .این تغییرات ازاینجهت
اهمیت دارد که افزایش توان صاااادراتی یک کشاااور به معنای تقویت رخایر ارزی آن اسااات که این مهم
میتواناد در تغییر موازناه قادرتهاای ماالی جهاانی نقش عمادهای ایفاا کناد چناانچاه در اداماه مقاالاه باه آن
پرداخته خواهد شد.
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جدول ( :)2مقایسه سهم کشورها و گروهبندیها در کمک به رشد اقتصادی جهان در سالهای 2022-2016
بر اساس نرخهای اسمی رایج برابری ارزها
کشور

بر اساس شاخص برابری قدرت خرید

درصد از رشد

رتبه در مشارکت در

درصد از رشد

رتبه در مشارکت در

جهان

رشد جهان

جهان

رشد جهان

برزیل

3/ 8

4

1/ 6

8

روسیه

1/ 6

11

1/ 9

7

هند

6/ 6

3

13/6

2

چین

25/7

1

27

1

آفریقای جنوبی

0/ 4

37

0/ 4

35

کل بریکس

38/1

ایاالتمتحده

21/7

جی 7

29/5

44/5
2

11/1

3

19/9

Source: calculated from IMF World Economic Outlook report, April 2017

تحلیل فرضیه :بریکس و چالش اختالفات و اقدامات هماهنگ

بریکس را میتوان تشااکلی محسااوب کرد که بهواسااطه مجموعهای از منافع مشااترک و بهویژه تقابل
منافع با نظم مالی غرب محور کنونی جهان ایجادشااده اساات که طی آن اعضااا تالش دارند با همکاری و
اقدامات هماهنگ ،صادایی واحد را در این زمینه مطرا کنند .این صادای واحد هم در حوزه منافع مساتقیم
اعضای بریکس است و هم بهنوعی منافع دیگر کشورهای درحالتوسعه و در حال گذار را پوشش میدهد.
به نظر میرسااد گروه بریکس قصااد دارد در نقش سااخنگوی این گروه از کشااورها نیز عمل کند و بدین
ترتیط حمایت بینالمللی بیشتری را برای پیشبرد تغییرات مورد درخواست خود جلط نماید.
البته گروهی از کارشاناساان ،ایده همگنی و هماهنگی اعضاای بریکس را زیر سالال برده و عدم تجانس
موجود میان این گروه را پاشانه آشایل آن معرفی کردهاند .به گفته جیمز ،اعضاای اصالی این گروه از منظر
ساااخت ساایاساای ،جمعیتی و نظام مالی تفاوتهای جدی باهم دارند .نظامهای ساایاساای روساایه و چین ،با
نظامهای دموکراتیک هند ،برزیل آفریقای جنوبی تفاوت جدی دارد .ازنظر بافت جمعیتی ،جمعیت روسایه
رو به کاهش اسااات و چین و هند نیز با جمعیت کثیری از افراد فقیر و کم مهارت روبرو هساااتند .نظامهای
مالی چین و روسااایه شااافافیت الزم را ندارند و نظامهای مالی هند و برزیل نیز توساااعه کافی پیدا نکردهاند
( .)James, 2008, p.41کرالی کوا نیز در ایدهای مشاااابه خاطرنشاااان کرده اسااات که آنچه بریکس را به
یکدیگر شابیه میکند مجموعهای از مشاکالت کالن اسات که عمال در ایجاد یک بلوک متحد میان آنها
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ماانع ایجااد میکناد .باه گفتاه کوا ،ناابرابری اجتمااعی ،بیکااری ،فسااااد نگرانیهاای زیساااتمحیطی مهمترین
وجوه اشتراک این بلوک است ( .)Králiková, 2014, p.244امروز بحثهای فراوانی دراینباره مطراشده
است که آیا بریکس میتواند بهعنوان یک نیروی منسجم ،بر روابط و نهادهای بینالمللی ت ثیرگذار باشد و
آیاا در آیناده میتواناد باهعنوان شاااکالدهناده باه نظم بینالمللی عمال

کناد یاا خیر ( ;Stuenkel, 2013

 .)Mielniczuk, 2013باید توجه داشااات که یکی از زمینههایی که سااابط توجه به گروه بریکس بهعنوان
یک بلوک قدرت بالقوه جهانی شااد ،بروز بحران مالی و اقتصااادی در جهان توسااعهیافته و اسااتمرار نساابی
رشاد باالی اقتصاادی در قدرتهای نوظهور اقتصاادی بهویژه اعضاای گروه بریکس بود .بااینحال ،واقعیت
این است که اقتصادهای ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا ،در سالهای بعد شاهد احیای رشد اقتصادی بودند و
رشااد شااتابان اقتصااادی در کشااورهای عضااو بریکس نیز البته به درجات متفاوتی رو به کاهش گذاشاات
) .(Follath & Hesse, 2014شاماری از کارشاناساان بر این باورند که این وضاع سابط شاده اسات که گروه
بریکس در مقایساه با ظهور قدرتمند اولیه خود ،از منظر عملکرد بهعنوان یک گروه منساجم دساتاوردی در
سااط متوسااط داشااته باشااد ) .(Beesona & Zeng, 2018بااینهمه هیچ نشااانهای از کاهش تعامالت میان
اعضااای بریکس و کم شاادن تمایل این گروه برای ایفای نقش بهعنوان یک بلوک قدرت جهانی مشاااهده
نشاده اسات ( .)Stuenkel, 2013ضامن اینکه باید توجه داشات که تالشهای اعضاای بریکس توان عظیم
اقتصاادی ،تجاری و مالی این کشاورها که میتواند پشاتیبان این تالشها قرار گیرد ،بهطور بالقوه از توانایی
باالیی برای اثرگذاری بر ساااختار مالی جهانی برخوردار اساات .تدابیر این گروه در همین راسااتا ،پیامدهای
قابلتوجهی در این زمینه به همراه داشته است.
عوامل همگراکننده منافع اعضای بریکس

ناخرسندی نسبی گروه بریکس درباره مقاومت کشورهای پیشرفته در اصالا ساختارها و سازوکارهای
اقتصااااد جهاانی و بروز تحوالتی همچون روی کاار آمادن دولات ترامار و تشااادیاد روناد یاکجاانباهگرایی
ایاالتمتحده در مسااتل اقتصاادی و سایاسای بینالمللی ،عمال سابط تقویت همگرایی بریکس شاده اسات
چراکه همه این کشاورها را خود را با چالشهای مشترکی روبرو میبینند .در همین راستا ،سران بریکس در
اجالس  2018خود در ژوهانسااابوره آفریقای جنوبی ،عزم خود را برای مقابله با جنگ تجاری آمریکا و
تقویت همکاریهای مشااترک اعالم کردند .در بیانیه سااران بریکس ،جنگ تجاری دولت ترامر بهعنوان
«چالشی بیسابقه» که تکثرگرایی در جهان را در معرض تهدید قرار داده ،محکومشده است .آنها همچنین
هشاادار دادند که اقدامات تجاری آمریکا ممکن اساات منجر به تغییر و تحوالت منفی اقتصااادی و مالی در
کشاورهای درحالتوساعه شاود و برآیند ه رشاد و توساعه آنها ت ثیر منفی بگذارد ) .(Wheeldon, 2018در
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ضامن باید توجه داشات که همه این پنج کشاور عضاو بریکس در موقعیت رهبری در ساط منطقه خود قرار
دارند چراکه آنها عمال بر همسااایگان خود از منظر در اختیار داشااتن منابع قدرت منطقه ،مساالط هسااتند
) .(Schirm, 2010افزون بر این ،چین و روسایه از منظر منابع قدرت جهانی ،کرسایهای داتم شاورای امنیت
را در اختیاردارند و دارای حق وتو هسااتند .همچنین همه این پنج کشااور در عرصااه ساایاساات خارجی ،در
جسااتجوی افزایش نفور بینالمللی خود هسااتند و مایلاند در حکمرانی جهانی نقش رهبری را ایفا کنند و
قدرت اقتصاادی را به قدرت سایاسای تبدیل نمایند ( .)Solstad, 2014, p.5دراینباره که چه عواملی سابط
نزدیک شادن و همگرایی کشاورهای عضاو بریکس شاده اسات ،اتفا نظری میان صااحطنظران وجود ندارد
اما بررساای دیدگاهها دراینباره نشااان میدهد که در کنار عوامل واگرایی که معموال در ارتباط با اعضااای
بریکس مطرا میشااود ،نیروهای همگرا کننده قدرتمندی نیز وجود دارد که ساابط تقویت روند همکاری
میان اعضاای این تشاکل شاده اسات .کارشاناساانی همچون فورکید به تشاکل بریکس از منظر منافع مشاترک
اقتصاادی نگریساتهاند و معتقدند بریکس درواقع چارچوبی اسات که سابط گرد هم آمدن کشاورهایی شاده
اسات که به واساطه سارزندگی و بالندگی اقتصاادشاان ،با یکدیگر نقطه اشاتراک پیداکردهاند ( Fourcade,

 .)2013, p.264درواقع اونیل اقتصااددان گروه گولدمن سااکس که نخساتین بار واژه بریک را (برای روند
همگرایی میان برزیل ،روسااایه ،هند و چین) به کاربرد ،نیز همین رویکرد را دنبال میکرد.گروهی دیگر از
صاحطنظران از منظر سازهانگاری اجتماعی ،تشکل بریکس را موردتوجه قرار دادهاند .میلنیژوک در همین
راسااتا خاطرنشااان کرده اساات که نوعی «اتتالف تودرتو »1اعضااای بریکس را گرد هم آورده اساات .ازنظر
وی ،از دوران پایان جنگ سارد ،هند و چین به دنبال نوعی گفتمان توساعهگرای چندقطبی در ساط جهان
بودند و سوس برزیل ،روسیه آفریقای جنوبی نیز در اواسط دهه نخست هزاره جدید به این گفتمان پیوستند.
این وضاع ،فرصات الزم را برای تشاکیل بلوک بریکس فراهم کرد ) .)Mielniczuk, 2013, p.187شاماری
دیگر نیز از منظری که در مقاله حاضر مدنظر قرارگرفته ،تشکل بریکس را تحلیل کردهاند یعنی تالش این
گروه برای اصاالا و تغییر نهادهای مالی بینالمللی موجود که عمال تحت سایطره قدرتهای بزره غربی
اسات .باب در همین راساتا خاطرنشاان کرده اسات که در اوایل قرن جدید ،برزیل و روسایه ،به هند و چین
پیوسااتند تا با موضااع آنها درزمینه خطمشاایهای اقتصااادی جهانی و لزوم اصااالا نهادهای مالی کنونی،
همراهی کنند و بدین ترتیط زمینههای شااکلگیری بریکس فراهم شااد .بهویژه باید توجه داشاات که بروز
بحران مالی و اقتصااادی در کشااورهای غربی و ثبات نساابی اقتصااادهای کشااورهای نوظهور ،نوعی بحران
________________________________________________________________
1-Discursive Alignment
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مشاروعیت را برای نهادها و رویههای مسالط غرب در امور مالی رقم زد که در این شارایط بساتر مسااعدی
برای نزدیک شااادن ایدههای کشاااورهای گروه بریک و تقاضاااای آنها برای تغییر ترتیبات موجود ایجاد
نمود (.)Babb, 2016; Stuenkel, 2013
گلوزنی معتقاد اسااات کاه بریکس چاارچوبی اسااات کاه اجاازه میدهاد اعضاااای آن اتکاایشاااان را باه
ایااالتمتحاده کااهش دهناد و درعینحاال این بلوک میتواناد یاکجاانباهگرایی امریکاا را مهاار نماایاد و
همبساتگی و روابط جنوب-جنوب را تقویت کند .از این طریق ،اعضاای بریکس میتوانند نفور خود را در
ساااط نظام بینالملل بهبود بخشاااند ) .(Glosny, 2009ابدنیور با رویکردی ژتوپلوتییکی این موضاااوع را
موردتوجه قرار داده و خاطرنشاان کرده اسات که «بریکس به چین کمک میکند که هژمونی ایاالتمتحده
را بدون رویارویی مساتقیم به چالش بکشاد ».از ساوی دیگر روسایه بهتنهایی قادر نیسات در برابر نفور امریکا
ایساتادگی کند و درعینحال مایل اسات باقدرت در حال افزایش چین رقابت نماید .ازاینرو مساکو پکن را
در برابر نفور غرب باه کاار میگیرد تاا از این طریق مناافع ژتوپلیتیکی چین را در قباال ظهور بریکس باهعنوان
یکنهاد بینالمللی محدود ساازد ) .(Abdenur, 2014, p.90درهرحال واقعیت این اسات که امروز باوجود
همه تردیدهایی که از قبل درباره این بلوک وجود داشت بهعنوان یک نهاد بینالمللی ت ثیرگذار و قدرتمند
ظاهرشااده اساات .اگرچه بریکس را میتوان یک کلوپ غیررساامی قدرت بهحساااب آورد که مشااارکت
دیگر کشاورها را محدود کرده اسات اما در این چارچوب ،همه اعضاا بهعنوان تعیینکنندگان دساتور کارها
و موضااوعات موردبررساای عمل میکنند و از منافع انحصاااری حاصاال نیز بهره میگیرند .بدین ترتیط این
کلوپ قدرت «به مرکزی تبدیلشاااده اسااات که اختالفات را کنار میگذارد و نشاااان میدهد که چگونه
تفاوتها میتواند به عاملی برای واگرایی و سااتیزه تبدیل نشااود» ) .(Tsingou, 2014, p. 232البته برکنار
این کارکرد و منافع انحصاااری برای اعضااا ،گروه بریکس تالش کرده اساات در شااماری از موضااوعات
بینالمللی بهعنوان ساخنگو و نماینده کشاورهای درحالتوساعه یا جنوب نیز عمل نماید .بهویژه این موضاوع
در مواضاع گروه بریکس برای گساتردهتر شادن دایره شامول نهادهای مالی برتون وودز مشاهود اسات .بیانیه
جلساه وزرای دارایی کشاورهای بریکس در ساال  2011این موضاوع را بهخوبی نشاان میدهد .در این بیانیه
ضامن اعالم ناخرساندی درباره عدم اجرای اصاالحات موردنظر در سااختار عضاویت و رأیگیری نهادهای
مالی بینالمللی خاطرنشاان شاده اسات که «الزم اسات مشاروعیت و کارایی صاندو بینالمللی بهبود یابد .ما
بر حمایت خود از تدابیر برای حمایت از نمایندگی و شانیده شادن صادای فقیرترین اعضاای صاندو ت کید
میکنیم»(BRICS finance ministers joint communiqué, 2011) .
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ایجاد نهادهای مالی چندجانبه جدید
بانک توسعه جدید بریکس

این بانک باهدف ت مین مالی پروژههای زیر بنایی در کشااورهای عضااو و درحالتوسااعه ت ساایس شااد.
بانک توساعه جدید یک نهاد مالی بینالمللی با سارمایه  100میلیارد دالر اسات .دفتر این بانک درشاانگهای
چین و اولین دفتر منطقاه ای آن در ژوهاانسااابوره آفریقاای جنوبی اسااات .طبق توافقنااماه ،این بااناک از
پروژه های عمومی و خصاوصای از طریق پرداخت وام ،مشاارکت ،ضامانت و دیگر ابزارهای مالی حمایت
میکند .ساارمایه اولیه بانک  100میلیارد دالر اساات که سااهم هر یک از شاارکای بریکس  10میلیارد دالر
اسات و قرار اسات طی  5ساال وصاول گردد .در این بانک برخالف بانک جهانی قدرت رأیدهی هر یک
از اعضااا در بانک توسااعه جدید بریکس برابر خواهد بود .این بانک قرار اساات  50میلیارد دالر در بخش
طراهای زیر بنایی هزینه کند و یکصاااد میلیارد دالر بهعنوان رخیره ارزی در این بانک نگهداری نماید
( .)Lewis & Trevisani, 2014میتوان گفت ساهم مشاارکت هریک از اعضاای بریکس در این بانک ،به
معنای نمایندگی مستقیم هر عضو در روند رأیگیری نیز میباشد .بانک بریکس قرار است در مواقع بحران
موازنه پرداختها ،نقدینگی الزم را در اختیار اعضا قرار دهد ).(Eichengreen, 2014

بااناک توساااعاه بریکس باهعنوان یاک جاانشاااین کلیادی برای صااانادو بینالمللی پول و بااناک جهاانی،
کشورهای درحالتوسعه را قادر میسازد تا از دالر آمریکا بهعنوان واحد پولی صندو رخیره خود استفاده
نکنند .اهداف اعالمی بانک عبارتاند از -1 :ترویج زیرسااختها و پروژههای توساعه پایدار با نگاه ویژه به
کشااورهای عضااو  -2ت ساایس یک شاابکه گسااترده از مشااارکتهای جهانی با سااایر نهادهای توسااعهای
چندجانبه و بانکهای توساعه ملی  -3سااخت پروژه متوازنساازی ،احترام شاایساته به موقعیت جغرافیایی،
الزامات ت مین مالی و عوامل دیگر است.
اساااتفااده از ارزهاای محلی راهی اسااات کاه بریکس برای کااهش تا ثیر دالر در مباادالت بینالمللی در
پیشگرفته اسات .کشاورهای بریکس برای کاهش انحصاار دالر بهعنوان ارز رخیره جهان تالش میکنند و
در همین راستا ،تالش کردهاند ارزهای محلی خود را در تجارت منطقهای بهکارگیرند .این روند زمانی شد
و اهمیات یاافات کاه کماکهاای ماالی کشاااورهاای غربی در بااناک جهاانی و صااانادو بینالمللی پول کاه
درانحصاااار کشاااورهای جی  5بود به علت بحرانهای مالی در حالت رکود یا کاهش قرار گرفت .در این
زمان بریکس کمکهای توسااعهای و هزینههای خود را افزایش داد و بدین ترتیط کشااورهای بریکس در
ردیف ده کشاور طلبکار عمده بینالمللی قرار گرفتند .چین نیز بهعنوان بزرهترین کشاور دارای رخایر ارز
رساامی مطرا شااد .در همین راسااتا اعضااای بریکس برای هماهنگ کردن کمکهای خارجی و کاهش
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وابساتگی جهانی جنوب به غرب بانک توساعه بریکس را ایجاد کردند ( .)Mottet, 2013, p.4به ساه دلیل
بانک توساااعه بریکس از اهمیت واالیی برخوردار اسااات .1:ایجاد بانک توساااعه جدید بریکس نشاااانگر
زندهبودن و پویایی بریکس علیرغم همهی شاک و تردیدها و انتقادات در ساالهای اخیر است  .2بریکس
نشاان میدهد رهبری جهانی چین در حال وقوع اسات اما آنچه برای چین مهم اسات حف تعادل بین نفور
خود در بانک و ت ثیر سااایر اعضااای بانک اساات و چین برای جلوگیری از نفور تفکر ساالطه چین بر سااایر
اعضاااای بانک بریکس تالش میکناد (دکترین عدممداخله) -3بانک بریکس چالشااای جهانی برای نظام
مالی غرب محور جهان اساات و از آن میتوان بهعنوان پاسااخی به اصااالحات ناکام در ساااختار صااندو
بینالمللی پول و بانک جهانی یادکرد ) .(Chen, 2014آنچه بهواقع در عرصاااه اقتصاااادی و مالیه بینالملل
مشااهده میشاود ،شاکلگیری معماری و نظم نهادی جدید در سااختار مالیه بینالملل اسات .ساه ویژگی این
سااختار مالی جدید که برای توساعه برجساته شادهاند عبارتنداز -1 :تغییر جهت سااختاری و مهم در جهان
درزمینه طراحی مالیه بینالملل که به ساامت «جنوب» در حال حرکت اساات .کشااورهای درحالتوسااعه یا
اقتصاادهای درحالتوساعه ظهور ،نقش بزرگی در این امر دارند .کشاورهایی که جایگاه و نقش آنها نسابت
به اقتصاادهای بزره نیز تغییر کرده اسات برای مثال رشاد متناساط برای تشاکیل بانک و صاندو رخیره
ارزی بریکس ،نشااانههایی از این جابجایی اساات -2 .برخی از این ملسااسااات جدید بهویژه بانک آساایایی
توساعه زیرسااخت نقش بزرگی برای چین قاتل شادهاند ،کشاوری که با تمام قدرت بر روی ظرفیت تولید و
توساعه زیرسااخت متمرکزشاده اسات -3 .کشاورهای بریکس همانطور که اقتصاادهای توساعهیافته بعد از
جنگ جهانی دوم نظم برتون وودزی را ایجاد کردند ،برای ایجاد بانکهای عمومی توساااعهای دسااات به
انتخاب زدهاند ،اما بانکهای جدید توساعه متعلق به دولتهای ملی هساتند .درنتیجه آنها میتوانند ابزاری
ارزشامند برای اجرا و برپاسااختن کمکهای ملی ،منطقهای و اساتراتژیهای جهانی باشاند & .(Griffith

) Jones, 2015, p.4نهادهای مالی تازه ت سایس بریکس میتوانند به دو شایوه سایطره ایاالتمتحده بر نظام
ماالی جهاانی را تهادیاد کنناد :نخسااات اینکاه این گروه و باهویژه چین اکنون باه نهاادهاایی ماالی را رهبری
میکنناد که در پویاترین منطقاه اقتصاااادی جهاان فعاالیات میکنناد .دوم اینکاه شاااکالگیری این نهاادهاا بدین
معناست که امروز گروه بریکس از گزینه «خروج» از نهادهای برتون وودز برخوردارند و قادرند به شیوهای
جدی تهدید به خروج از این نهادها در صاورت برآورده نشادن خواساتههایشاان درباره نمایندگی بیشاتر در
نهاادهاای ماذکور را مطرا کنناد .رهبران ارشاااد ایااالتمتحاده نیز باه این واقعیات مهم ارعاان کردهاناد .بن
برنانکی رتیس ساابق بانک فدرال رزرو امریکا ،در همین راساتا خاطرنشاان کرد که کوتاهی کنگره در ت یید
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افزایش سااهم چین در صااندو بین المللی پول ،پکن را بر آن داشاات تا بانک توسااعه زیرساااخت آساایا را
ت سیس کند ).)Financial Times, 2015
ترتیبات ذخایر احتیاطی بریکس

1

اعضای بریکس در سال  2016توافق کردند مبلغ  100میلیارد دالر از رخایر ارزی خود را در چارچوب
ترتیبات رخایر احتیاطی اعضاا ،بهکارگیرند .قرار اسات این مبلغ بهعنوان خطوط اعتباری قابلمعاوضاه توساط
اعضااا در زمان الزم مورداسااتفاده قرار گیرد .چین  41میلیارد دالر را ت مین میکند و روساایه ،برزیل و هند
هرکدام  18میلیارد دالر را ت مین میکنند .ساهم آفریقای جنوبی نیز  5میلیارد دالر در نظر گرفتهشاده اسات
بنابراین میتوان گفت در این سااازوکار مالی ،برخالف بانک توسااعه جدید بریکس ،سااهم اعضااا یکسااان
نیساات و چین بیشااترین تعهد را قبول کرده اساات .هدف اصاالی این سااازوکار این اساات که سااازوکاری
حماایتی را از طریق تا مین نقادینگی در مواقع بروز فشااااارهاای کوتااهمادت واقعی یاا باالقوه در موازناه
پرداختهای کشورهای عضو اراته کند ) .(Ministry of External Relations of Brazil, 2015اگر حجم
این رخایر احتیاطی با دیگر ساازوکارهای مشاابه بینالمللی مقایساه شاود ،میتوان گفت این ساازوکار ازنظر
توانمندی در ساط متوساط قرارداد .چراکه حجم رخایر احتیاطی صاندو بینالمللی پول  780میلیارد دالر
و حجم ساااازوکاار موساااوم باه ابتکاار چنادجاانباه چیااناگ ماای 2400 ،2میلیاارد دالراسااات .ویژگی باارز این
ساازوکار احتیاطی این اسات که تنها  30درصاد از حداکثر مبلغی که یک عضاو میتواند تقاضاا کند ،توساط
دیگر اعضاا ت مین میگردد .در ضامن کشاور تقاضااکننده باید مجموعهای از شاروط و اقدامات حفاظتی را
به انجام برسااند .این شاروط البته شاباهت فراوانی به شاروط صاندو بینالمللی پول دارد .این موضاوع سابط
طرا انتقادهایی علیه رویه های عملی و اجرایی این ساااازوکار شاااده اسااات چراکه گروه بریکس عملکرد
صاااندو بینالمللی پول را بارها موردانتقاد قرار داده اسااات ( .)Biziwick & Fryer, 2015بااینحال باید
توجاه داشااات کاه این رویاههاای عملی اجرای ساااازوکاار رخاایر احتیااطی بریکس ،باهاحتماالزیااد قاابالتغییر
هسااتند .به گفته شااماری از کارشااناسااان ،این ترتیبات مالی تا اکتبر  2016عمال هیچ دفتر کار و تسااهیالت
تحقیقاتی در اختیار نداشااته اساات و بنابراین امکان بررساای مشااکالت نقدینگی اعضااا و راهحلهای عملی
آنها را در اختیار نداشااته اساات .به همین علت بوده که این سااازوکار ،شااروط و تدابیر احتیاطی صااندو
بینالمللی پول را باهعنوان رویاه عملی خود در اراتاه تساااهیالت رخاایر احتیااطی مادنظر قرار داده اسااات.
بااینحال پسازاین تاریخ ،واحدهای اداری و تحقیقاتی سااازوکار مذکور برای حمایت از رویههای عملی
________________________________________________________________
)1-The BRICS-led Contingent Reserve Arrangement (CRA
2- Chiang Mai Initiative Multilateralization
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فعالشاادهاند .دربند  3مرتبط با پیمان ایجاد ترتیبات رخایر احتیاطی بریکس نیز خاطرنشااان شااده اساات که
رویههای نهادی و نظارتی این ترتیبات در طول زمان قابلتغییر است ).)Indianexpress, 2016
بانک آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت

در اکتبر  2013در نشاسات همکاریهای اقتصاادی آسایا و اقیانوس آرام ،در بالی اندونزی ،چین پیشانهاد
ساااخت یک بانک توسااعهای چندجانبه جدید را با عنوان بانک ساارمایهگذاری زیرساااخت آساایایی اعالم
کرد کاه هادف آن تا مین نیاازهاای زیر بناایی در ساااراسااار آسااایاا و همچنین در منااطق همساااایاه اسااات
( .(Weiss, 2017, p.1بانک ساارمایهگذاری زیرساااخت آساایا ،بهعنوان یک نهاد چندجانبه مالی بینالمللی
هدف توساعه پایدار اقتصاادی ،ایجاد رفاه ،بهبود زیرسااختهای ارتباطی آسایا از طریق سارمایهگذاری در
بخشهاای زیرسااااختی و دیگر بخشهاای دولتی ،ترویج همکااری و مشاااارکات منطقاهای در مواجهاه باا
چالش های توساااعه از طریق همکاری نزدیک با دیگر نهادهای مالی در آسااایا را دنبال میکند .بهطورکلی
این بانک مکانیسامی برای انتقال سارمایهها به زیرسااختهای ارتباطی در آسایا-اقیانوسایه شاامل فرودگاهها،
بندرها ،خطوط راهآهن و حملونقل ریلی ،جادهها و مخابرات و خطوط و ظرفیتهای انتقال انرژی اساات.
این نهاد به دنبال ترویج سارمایهگذاری از طریق سارمایههای دولتی و خصاوصای برای توساعه زیرسااختها و
دیگر بخشهای تولیدی ،بهرهگیری از منابع برای ت مین مالی طراهای کمککننده به رشااد اقتصااادی در
آسیا-اقیانوسیه ،بهویژه در کشورهای کمتر توسعهیافته ،است (.)Taghizadeh Ansari, 2016, p.162

برخالف نهاادهاای ماالی تحات رهبری آمریکاا ،دولاتهاای آسااایاایی بیشاااترین حق رأی را در نظاام
تصامیمگیری این بانکدارند 75.درصاد حق رأی بهطور انحصااری در اختیار اعضاای آسایایی اسات .با توجه
به مبلغی که کشاورها به این بانکها اختصاا

دادهاند میتوان گفت :حق رأی هند  7/51درصاد ،روسایه

 5/93درصاااد ،برزیل  3/02درصاااد و حق رأی چین  26/06درصاااد کل آرا

اسااات & (Musa zadeh

) .Khosravi, 2016, p.131با این حسااب میتوان گفت کشاورهای بریکس  42/5درصاد از حق رأی این
بانک را در اختیاردارند و عمال مهمترین بلوک داخل این نهاد محساوب میگردند .به همین علت شاماری
از کارشاااناساااان این بانک را باوجودآنکه دامنه اعضاااای آن بسااایار فراتر از گروه بریکس اسااات ،جزو
تشاکلهای مالی مرتبط با بریکس بهحسااب میآورند ( .)Sen, 2015; Ujvari, 2017واقعیت این اسات که
در هر دو بانک توساعه جدید بریکس و بانک توساعه زیرسااخت آسایا چین نقشای محوری دارد و این دو
نهاد بهطور بالقوه میتوانند ایدههای مطراشاااده توساااط چین و بریکس برای اصاااالا سااااختارهای مالی
بینالمللی را پیش ببرند .این بانک میتواند بهعنوان یک رقیط در مقابل بانک جهانی و صاندو بینالمللی
پول ظااهر شاااود .این رقاابات ناهتنهاا در مقاادیر وامهاا ،بلکاه در قوانین وامهاای بینالمللی و حااکمیات تجاارت
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بینالمللی خواهاد بود .در کناار دکترین عادمماداخلاه پکن ،چین ممکن اسااات سااایااساااتهاایی برای ارتقاا
ارزهاای بینالمللی و واحاد پولی خود باهعنوان یاک ارز مباادلاهای در معاامالت بینالمللی را در قاالاط این
نهاادهاای جادیاد پیگیری کناد ( .)Chow, 2016, p.1296ابتکاار چین برای ایجااد بااناک سااارماایاهگاذاری
زیرساخت ،توافقی برای راهاندازی و شکلدهی به حرکت برای یک سیستم مالی چندجانبه روبهجلو است.
این بانک کمک کرده اساات تا چین جایگاه خود را بهعنوان یک قدرت بزره در حال رشااد درون یک
ساایسااتم بینالمللی بنانهاده شااده با همراهی گروه  ،20همچنین بهعنوان یک عنصاار کلیدی در حکمرانی
اقتصاااد جهانی و گنجاندن واحد پول خود در ساابد ارزهای مبادله بینالمللی محکم کند ( Hamphery et

.)al., 2015, p.14
فشار برای تقویت حضور بریکس در نهادهای مالی برتون وودز
ساااختار و نظام رأیگیری در نهادهای مالی برتون وودز بر اساااس واقعیتهای قدرت در دنیای پس از
جنگ جهانی دوم شااکل گرفت و نمایانگر سااهم اعضااای این نهادها در آن زمان در تولیدات جهانی بود.
گروه بریکس در سااال  ،2010عهدهدار  24/3درصااد از تولیدات جهان بود درحالیکه وزن رأی آنها در
بااناک جهاانی معاادل  10درصاااد بود .بر این اسااااس اعضاااای بریکس بر این بااور بودناد کاه بااوجود قول و
قرارهایی که برای اصاااالا نظام رأیگیری نهادهای مالی برتون وودز مطراشاااده ،اصاااالحات بهاندازه و
سارعت کافی پیش نرفته اسات تا قدرت اقتصاادی موجود این کشاورها را نمایندگی کنند & (Roukanas

) .Gabriel, 2016, p.60رهبران بریکس در نخساااتین اجالس رسااامی خود در ساااال  ،2009ضااامن ابراز
ناخرساندی از وضاعیت موجود ،خواهان نمایندگی بیشاتر بازارهای در حال ظهور کشاورهای درحالتوساعه
در نظام مالی جهانی شدند .در اجالس دوم رهبران بریکس این درخواست ،به شکل تندتری مطرا شد .در
بیانیه این اجالس خاطرنشاان شاد« :ما بهشادت نیازمند به نتیجه رسایدن اصاالحات جاری در نهادهای برتون
وودز هساتیم .صاندو بینالمللی پول و بانک جهانی باید بهسارعت به کاساتیهایی که درباره مشاروعیتشاان
وجود دارد ،بوردازند ».این درخواساااتها در تمام اجالسهای بعدی رهبران بریکس تکرار شاااد .در بیانیه
رهبران بریکس در ساال  2013خاطرنشاان شاد که عدم اجرای اصاالحات در صاندو بینالمللی پول ،سابط
شده مشروعیت ،اعتبار و اثربخشی این نهاد بهطورجدی به مخاطره بیافتد ).(Fourcade, 2013, p.261-262

فشاارها و درخواساتها ی گروه بریکس ابتدا در گروه بانک جهانی ،به نتیجه رساید .باید توجه داشات
که گروه بانک جهانی شااامل پنج سااازمان اساات که دو سااازمان مهمتر به نامهای بانک بینالمللیترمیم و
توسااعه و موسااسااه بینالمللی توسااعه عمل میکنند .سااه سااازمان کوچکتر نیز عبارتاند از شاارکت مالی
بینالمللی ،مرکز بینالمللی حال اختالفاات سااارماایاهگاذاری و موساااساااه بینالمللی تضااامین چنادجاانباه
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سارمایهگذاری ( .(Ebrahimi Nezhad, 2015, p.62روش تصامیمگیری در دو ساازمان مهمتر و همچنین
شاارکت مالی بینالمللی مبتنی بر رأیگیری وزنی متناسااط با سااهم رأی هر کشااور اساات .در همین راسااتا
بهواسااطه فشااارهای گروه بریکس ،سااهم رأی کشااورهای درحالتوسااعه و درحالتوسااعه گذار در بانک
بینالمللیترمیم و توسااعه  3/13درصااد افزایش یافت و سااهم همین گروه در شاارکت مالی بینالمللی نیز به
میزان  6/07درصاااد ارتقا یافت ) .(World Bank, 2010با این حسااااب ،مجموع ساااهم رأی کشاااورهای
درحالتوساعه و درحالتوساعه گذار در مهمترین نهاد بانک جهانی یعنی بانک بینالمللیترمیم و توساعه به
 47/19درصاد رساید .ساهم گروه بریکس نیز بهاینترتیط در این نهاد ارتقا پیدا کرد :چین از  2/77به 4/42
درصااد ،برزیل از  2/06به  2/24هند از  2/77به  2/91و سااهم روساایه نیز در حد  2/77درصااد باقی ماند
).(World Bank, 2010
همانگونه که اشاااره شااد گروه بریکس ،بهموازات افزایش قدرت اقتصااادی و مالی خود در عرصااه
جهانی خواهان کساط ساهم بیشاتر در نهادهای مالی برتون وودز بوده اسات .البته فشاار برای اصاالا سااختار
رأیگیری نهاادهای مالی برتون وودز ساااابقاهای  20سااااله دارد اما بهویژه پس از بروز بحران مالی  2008و
شااکلگیری گروه بریکس و فشااارهای آن در این راسااتا ،در سااال  ،2010مجموعهای از تغییرات در نظام
رأیگیری صااندو بینالمللی پول موردتوافق اعضااای صااندو قرار گرفت که البته پس از چند سااال و با
فشااارهای پیگیر بریکس به مرحله اجرا درآمد .در همین راسااتا زمانی که صااندو بینالمللی پول در ژانویه
ساال  ،2012خواهان مشاارکت کشاورهای عضاو برای افزایش توان وامدهی صاندو شاد ،گروه بریکس در
بیانیه اجالس سااران خود در دهلینو در  ،2012ارعان کرد صاارف افزایش توان وامدهی صااندو کمکی
نمی کند و اعضاای این گروه مشاارکت در این امر را با شارط اجرای اصاالحات مصاوب شاده در ساال 2010
به انجام میرسااانند ) .(BRICS Summit, 2012جدول زیر تغییر در ساااختار نظام رأیگیری در صااندو
بینالمللی پول را در دوره پس از اصاالحات نشاان میدهد .بر اسااس دادههای این جدول میتوان به افزایش
ساهم نسابتا قابلتوجه گروه بریکس در نظام رأیگیری جدید صاندو ارعان کرد .البته جدول نشاان میدهد
که ساهم ایاالتمتحده در نظام رأیگیری صاندو  ،تغییری نکرده اسات و افزایش وزن رأیگیری بریکس
و چین با هزینه دیگر کشاااورهای جهان که خارج از بلوک غربی ساااازمان توساااعه و همکاری اقتصاااادی
( )OECDهستند ،صورت پذیرفته است.
از یاک منظر میتوان گفات کاه حف ساااهم بااالی ایااالتمتحاده در نظاام رأیگیری صااانادو بادین
معناسات که این کشاور همچنان از حق وتو درزمینه اصاالا منشاور صاندو بهرهمنداسات چراکه هرگونه
اقدام اصاالحی در منشاور صاندو نیازمند رأی اکثریتی  85درصادی اسات و در این شارایط امریکا بهتنهایی
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قادر اساات از شااکلگیری این اکثریت در صااندو بینالمللی پول جلوگیری نماید .واقعیت این اساات که
درزمینه موارد پیشااانهادی برای اصاااالا سااااختار رأیگیری صاااندو نیز بیشاااترین مقاومتها از جانط
ایاالتمتحده و بهویژه کنگره این کشاور صاورت پذیرفت و کنگره پس از چند ساال این اصاالحات را در
دسااامبر  2015ت یید کرد ) .(Weisbrot & Johnston, 2016, p.3جدول زیر نشااان میدهد که در ساااختار
رأیگیری وزنی صااندو  ،سااهم کشااورهای عضااو  OECDدر جهان حدود  63درصااد اساات .این بلوک
شاامل دو قطط اصالی ایاالتمتحده و اتحادیه اروپاسات .بر اسااس رویهای که در نظام رأیگیری صاندو
رایج بوده ایاالتمتحده عمال موقعیت مساالط خود در صااندو را در ارتباط با کشااورهای خارج از بلوک
اتحادیه اروپا به کار میگرفته است ).(Weisbrot & Johnston, 2016, p.5
جدول ( :)4اصالح ساختار وزنی رأیگیری در صندوق بینالمللی پول به نفع بریکس
کشور

سهم در رأی صندوق

کشور

سهم در رأی صندوق
(پس از اصالح)

(پیش از اصالح)
امریکا

16/73

امریکا

16/73

ژاپن

6/23

ژاپن

6/23

آلمان

5/80

آلمان

5/39

بریکس

10/25

بریکس

13/71

چین

3/81

چین

6/16

بقیه OECD

34/79

بقیه OECD

34/74

بقیه جهان

26/21

بقیه جهان

23/2

Source: IMF Members' Quotas and Voting Power report, 2010

درهرحال باید توجه داشات که این تغییر سابط شاد چین به ساومین عضاو بزره صاندو بینالمللی پول
تبادیال گردد و برزیال ،روسااایاه و هناد نیز جزو ده عضاااو بزره این نهااد ماالی بینالمللی قرار گیرناد .بادین
ترتیط ساهم چین از  3/81به  6/07درصاد ،برزیل از  1/72به  2/22درصاد ،هند از  2/34به  2/63و روسایه از
 2/39به  2/59افزایش پیدا کرد ) .(IMF, 2014در دهه  1950که ایاالتمتحده آمریکا ازلحاظ اقتصاادی و
نظاامی منزلات هژمونیاک داشااات ،نظم نوین جهاانی لیبرال را در برتون وودز ایجااد کرد و اقتصااااد جهاانی
لیبرال را انسااجام بخشااید که منجر به بازسااازی ژاپن و اروپای غربی شااد اما با کاهش قدرت اقتصااادی
ایاالتمتحده این هژمونی روبه افول گذاشت (.)Sa'ei & Torabi, 2009, p.160
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جدول ( :)5عدم توازن قدرت اقتصادی کشورها و سهم رأی آنها در صندوق بینالمللی پول
کشور ،گروه

سهم رأی جاری

سهم در تولیدات جهانی

مجموع گروه OECD

63/09

45/6

چین

6/16

18/59

هند

2/67

7/09

برزیل

2/25

2/89

روسیه

2/63

3/07

Source: IMF Members' Quotas and Voting Power report, 2017

امروز دولت آمریکا که با فشاارهای جدی برای پذیرش ساهم گروه بریکس و بهویژه چین در ترتیبات
و رویههای مالیاه جهاانی اسااات ،چارهای جز پذیرش واقعیاتهای جدید در عرصاااه تجاارت و مالیاه جهاانی
ندارد .درصاااورتیکه ترتیبات و توافقات الزم برای جذب تغییرات گساااترده در قدرت اقتصاااادی و مالی
جهاان صاااورت نواذیرد ،حرکاتهاای گریز از مرکز در حوزه نظاام ماالی جهاانی شااادت خواهاد گرفات
).)Ganbarlu, 2006, p.43
نتیجهگیری

کشااورهای نوظهور اقتصااادی که منابع عظیمی از جنس نیروی انسااانی ارزان ،ساارزمین پهناور و منابع
طبیعی فراوان در اختیااردارناد و رشااادهاای بااالی اقتصاااادی را تجرباه کردهاناد ،جاایگااه خود را در تولیاد و
تجارت جهانی بهساارعت ارتقا بخشاایدهاند اما احساااس میکنند ساااختار مالیه کنونی جهان ،این موقعیت
جدید آنها را به رسامیت نشاناخته اسات .بر اسااس منطق رایج ادبیات اقتصااد سایاسای بینالملل ،در مبادالت
میاان کشاااورهاا ،دو جریاان کااال و پول باهصاااورت مکمال یکادیگر عمال میکنناد .بادین معناا کاه باه دنباال
جابجایی و خریدوفروش کاالها و خدمات میان کشااورها با یک جریان سااایهنشااان دهنده جابجایی منابع
مالی میان آنها همراه اسااات .همانگونه در اقتصااااد جهانی امروز ،رویهها و ترتیبات نهادی خاصااای برای
انتظام بخشای به تجارت و مبادالت کاالیی کشاورها موجود اسات ،در حوزه مالی نیز رویهها و سااختارهای
ویژهای جریاانهاای پول و اعتباار را در ساااط جهاانی هادایات میکنناد .چاالش ظهور بریکس باهعنوان یاک
بلوک قدرت اقتصاادی و تجاری نیز از همینجا ناشای میشاود .همانگونه که دادههای موردبررسای در این
مقاله نشااان داد ،این بلوک امروز بخش مهمی از جریانهای تجاری جهانی را در کنترل دارد اما احساااس
میکند سیطره ایاالتمتحده بر ساختار مالی جهانی در قالط برتون وودز ،به زیان آن عمل مینماید.
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سااختار مالی برتون وودز هم سایطره بلوک غرب و بهویژه ایاالتمتحده در نهادهایی همچون صاندو
بینالمللی پول و بااناک جهاانی را تثبیات کرده و هم از موقعیات مسااالط دالر در مباادالت ارزی جهاانی
پشاتیبانی میکند که این وضاع بهنوعی به معنای گروگان گرفته شادن جریانهای مالی و رخایر ارزی بلوک
بالنده بریکس در ساط جهانی اسات .ازآنجاکه بریکس با محوریت چین ،تعارض مساتقیم با این سااختارها
را متضاامن برانگیختن حساااساایتهای قدرت هژمون و تحمل زیانهایی احتمالی در ارتباط با جریانهای
سارمایهگذاری و مالی مرتبط با خود میبیند ،فشاار تدریجی برای اصاالا نهادها و رویههای موجود و ایجاد
نهادها و رویههای مالی جدید را برای تغییر اوضااع کنونی بهطور همزمان مدنظر قرار داده اسات .روند کند
اصااالا در ساااختار قدرت مالی جهان که در بررساای اصااالحات در ساااختار نظام رأیگیری در صااندو
بین المللی پول نشاان داده شاد ،حاکی از آن اسات روند اقدامات و سایاساتهای گریز از مرکز بریکس برای
پیشبرد تغییرات در ساختار مالی جهان ،ادامه خواهد یافت .ازاینرو ظهور و تقویت نهادهای مالی چندجانبه
موردنظر بریکس و تالش برای گساااترش مباادالت ماالی بر پاایاه ارزهاای محلی و واحاد پول چین احتمااال
گسااترش خواهد یافت که نتیجه نهایی آن می تواند تحلیل رفتن هر چه بیشااتر ساااختار مالی برتون وودز و
هژمونی دالر در عرصااه مبادالت مالی جهانی باشااد .با توجه به اینکه ارزش مبادالت تجاری کشااورهای
عضاو بریکس حدود یکپنجم کل مبادالت جهانی اسات حذف یا کاهش دالر در این مبادالت ،ضاربهای
شکننده به هژمونی دالر محسوب میگردد.
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