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چکیـده
عنوان قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بینالملل ،اشاره به مجموعهای از کشوورها دارد کوه
با اتكا به توسعه اقتصادی ،روابط گسترده با قدرتهای سنتی جهان و همچنین عدم اتخاذ رویكورد
تجدیدنظرطلبانه در مورد هنجارهای جهانی و نظم بینالمللی ،موقعیت و نفوذ سیاسی قابلتووجهی
در نظام بینالملل کنونی کسب کردهاند .عنوانهایی مانند بریكس یا بریک ،سرواژههایی هستند کوه
ضمن اشاره به گروه بندی کشوورهای برزیول ،روسویه ،هنود ،ووین و ایرینوای جنووبی ،بلووکی از
قدرتهای نوظهور را معریی می کنند که سعی در ایزایش نفووذ و قودرت دوود در سوادتار نظوام
بینالمللی دارند .این کشورها برای تأثیرگذاری بیشتر ،توجه داصی به ایجاد سازمانهوا و نهادهوای
بینالمللی دارند .پرسش اصلی مناله حاضر این است که دالیل ایجاد نهادهای مختلف مالی و پولی
بینالمللی توسط قدرتهای نوظهور به ویژه وین ویست؟ در پاسخ به این پرسش ،نویسوندگان در
پی ارزیابی این یرضیه هستند که «قدرت های نوظهور با توجه به ایزایش قدرت اقتصوادی دوود و
نارضایتی از تنسیم قدرت در نهادها و سازمان های مالی پولی جهان ،سعی در ایجاد نهادهای موالی
و پولی جدید و ارتنای جایگاه و قدرت بینالمللی دود دارند» .یایتههای مناله نشان مویدهنود کوه
قدرتهای نوظهور بهویژه وین با توجه به رشد اقتصادی ،دواهان ارتنای جایگاه بینالمللوی دوود
هسووتند و در ایوون مسوویر بووا ایجوواد نهادهووای مووالی ،پووولی و بووانكی جدیوود ماننوود بانووک اسوویایی
سرمایه گذاری زیرسادت و بانک جدید توسعه بریكس در پی ایزایش قدرت اقتصوادی و سیاسوی
دود در دوران گذار نظام بینالملل هستند.
 واژگان کلیدی:
قدرتهای نوظهور ،نهادسازی بینالمللی ،بانوک توسوعه بوریكس ،بانوک اسویایی سورمایهگوذاری
زیرسادت.
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مقدمه
در ساختار نظام بینالملل و سلسلهمراتب قدرت جهانی ،عالوهبر دولیتهیا ،سیازما هیا و
نهادهای بینالمللی نیز ایفای نقش میكنند .سازما های بینالمللی از منافع و اهداف مؤسسا
خود تأثیر میپذیرند .بسیاری از این سازما ها ،در شرایط پی
تأثیر فضای دوقطبی آ زما ایجاد شدهاند و پ

از جنیج جهیانی دوم و ت یت

از فروپاشی شیوروی ،نقیش و نفیوم آمریكیا

بهعنوا قدرت برتر جهانی در آنها ،بهشكل قابلتوجهی افزایش یافت .این سیازما هیا در رونید
تصمیمگیریهای مهم جهانی در حوزههای مختلی سیاسیی ،نظیامی ،اقتصیادی و امنیتیی ،از
قدرت آمریكا و مت دانش تأثیر میپذیرند .شورای امنیت سازما ملل مت ید ،بانی

جهیانی و

صندوق بینالمللی پول ازجمله این نهادها هستند .این درحالی است كه قدرتهیای نوههیور و
كشورهای درحالتوسعه ،با توجه به تغیییرات ایجادشیده در اقتصیاد جهیانی و افیزایش قیدرت
اقتصادی و وز ژئوپلیتی

خود ،خواها تغییر در این نهادها هستند .این تغیییرات بیهمعنیای

نابودی نهادهای یادشده نیست ،بلكیه قیدرتهیای نوههیور خواسیتار افیزایش نقیش خیود در
سازما های بینالمللی هستند .قدرتهای نوههور بر این باورند كیه ایین نهادهیا و سیازوكارها
بازتیا دهنیده واقعیی تغیییرات جهیانی نیسیتند (the Strategy for BRICS Economic

)Partnership, 2015: 27؛ از سوی دیگر ،قدرتهای نوههور در نهادهای جهانی نظیر سازما
تجارت جهانی (فاخری ،)11 :1939 ،گروه  21و مجمع عمیومی سیازما ملیل (Ferdinand,

) 2014: 376حضیور فعیال ،هماهنیج و منسیجمی (مجییدی و ثمیودی )77 :1932 ،دارنید.
همزما با تالش اعضای بیریك

بیرای اصیالا سیاختار نهادهیای جهیانی بیهوییژه نهادهیای

برتو وودز و شورای امنیت ،قدرتهای سنتی نییز گیامهیایی بیرای اصیالا نهادهیای جهیانی
برداشتهاند .ورود فدراسیو روسیه به گروه هفت در مقطعی و سیپ

اخیرام مسیكو بیهدلییل

ب را اوكراین ،تشكیل گروه  8+2و گفتوگو میا گروه هشت( )1و قدرتهای نوههور از طریق
فرایند هلیگندام (Cooper and Antkiewicz, 2010) 1ازجمله اینگونه فعالیتها است.

. Heligendamm Process

1
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تالش دیگر قدرت های نوههیور در عرصیه منطقیهای ،بیه ایجیاد ایاراو هیای جدیید
منطقهگرایی و اندجانبهگرایی بازمیگردد .با توجه به خیزش قدرتهای نوههور و ادامه رشید
اقتصادی آنها ،با وجود موانع و مشیكالت داخلیی و منطقیهای ،ایین كشیورها بیرای گسیترش
همكاری میا خود ،نهادهای مختلفی را تأسی

كردهاند .روسیه ،این و هند در سازما هیای

مختلفی ازجمله سارک ،شانگهای ،آسهآ  ،آسهآ بهعالوه سه( 1این ،كره و ژاپن) و كنفران
شرق آسیا 2همكاریهای درو منطقهای خود را با یكدیگر افیزایش دادهانید .آفریقیای جنیوبی،
برزیل و هند در قالب ی

ات ادیه (ایبسیا) 9نییز درحیال تیالش بیرای ارتقیای همكیاریهیای

درو گروهی و افزایش روابط اقتصادی بین خود هستند .ایجاد نهادهای پولی و میالی جدیید از
دیگر اقدامات مهم قدرتهای نوههور است .اعضای بریك
 )2119در دوربا  1آفریقای جنوبی تصمیم گرفتند بان

در پنجمیین اجیالخ خیود (سیال
توسعه جدید بریك

()2

را ایجاد كنند.

این كشورها همچنین با م وریت این و با مشاركت  22كشیور آسییایی در  21اكتبیر ،2111
بان

آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت 2را ایجاد كردهاند .مقر این بان

()9

در پكن است.

این بان ها بهعنوا نهادهیای میالی و پیولی مییا قیدرتهیای نوههیور و كشیورهای
درحالتوسعه ایجاد شدهاند تا ضمن تأمین مالی پروژههای این كشورها ،همكاری میا اعضیا
را گسترش داده و منافع و اهداف مشترک بین آنها را تبیین كنند .هدف قدرتهای نوههیور
و كشورهای درحالتوسعه از ایجاد سیستمها و نهادهای جدید امنیتی (شیانگهای) و پیولی و
مالی ،همگرا كرد منافع خود در قالب ی

قدرت جمعی است تا نظام بینالمللیی بیهسیوی

اندجانبهگرایی بیشتری در تمامی عرصهها سوق داده شود.
این كشورها با توجه به اهمیت روزافزو بازیگرا غیردولتی نظیر نهادهای بینالمللیی،
اقدام به ایجاد نهادهایی با هیدف تسیهیل مبیادوت و معیادوت خیود كیردهانید كیه قیدرت
اقتصادی و مالی خود را افزایش داده ،به مركز ثروت و سرمایه جها تبیدیل شیوند و از ایین
طریق ،نفوم سیاسی و بینالمللی خود را ارتقا دهند.
1

. ASEAN+3
. East Asia Summit
3
). The IBSA Dialogue Forum (India, Brazil, South Africa
4
. Durban
5
. Asian Infrastructure Investment Bank
2
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مراكز ثقل ثروت جهانی همواره باعث ایجاد قدرت فائقه یا هژمو در عرصه بینالمللیی
شدهاند .كشورهای قدرتمنید جهیا همیواره دارای اقتصیادی پیشیرو ،پوییا و پیشیرفته نییز
بودهاند .هلند ،انگلستا و آمریكا نمونههای تاریخی ی

هژمو هستند كه همزما عالوهبیر

قدرت نظامی و سیاسی ،دارای اقتصادی بزرگ ،ثروتمند و پیشرفته نیز بودهاند .پ

از جنج

جهانی دوم و ایجاد نظام دوقطبی ،آمریكا و شوروی سابق دو ابرقدرت جهانی بودند كه سعی
در تعری مناطق نفوم برای خود و مت دانشا داشتند .پ

از فروپاشی شوروی كیه بخیش

عمده ای از دویل آ به عوامل اقتصادی مربوط بود ،آمریكا بهعنوا ابرقیدرت بیاقیمانیده از
دورا جنج سرد سعی در بازتعری نظام جهانی بر اساخ جهانی ت قطبی داشت.
با تغییرات ایجادشده در اقتصاد جهانی و ب یرا هیای اقتصیادی در كشیورهای غربیی،
انتقال مركز ثقل ثروت و به تبع آ قدرت از جها غر به آسیا یكی از رونیدهای كلییدی و
مهییم اقتصییاد و قییدرت جهییانی اسییت ) .(Mahbubani,2009:51-55در اییین میییا  ،اییین
به عنوا دومین اقتصاد بزرگ جها كه از تقسیم قدرت در نهادهای پولی و مالی بینالمللیی
رضایت ندارد ،با ایجاد نهادهای جدید ،سعی در افزایش قدرت ساختاری خود در جها دارد.
مقاله حاضر با روش توصیفییت لیلی و ضمن تأكید بیر ایین امیر كیه جهیا در دورا
پساجنج سرد در حالت گذار از ت قطبی به اندقطبی قرار دارد ،در پی پاسخگویی به ایین
پرسش است كه ارا قدرتهای نوههور به وییژه دو قیدرت آسییایی ،یعنیی ایین و هنید بیا
همكاری یكدیگر در پی ایجاد نهادهای مالی و پولی بینالمللیی هسیتندن نویسیندگا بیرای
پاسخ به پرسش اصلی مقاله ،درصدد آزمو این فرضیه هستند كه «قیدرتهیای نوههیور بیا
توجه به افزایش توا اقتصادی خود و عدم رضایت از تقسیم قدرت در نهادها و سازما هیای
مالی و پولی جها  ،سعی در ایجاد نهادهای مالی و پولی جدیید و ارتقیای جایگیاه و قیدرت
بینالمللی خود دارند» .یافته های مقاله حكایت از آ دارد كه قدرتهیای نوههیور بیه وییژه
این با توجه به رشد اقتصادی ،خواها ارتقای جایگاه بیینالمللیی خیود هسیتند و در ایین
مسیر با ایجاد نهادهای میالی ،پیولی و بیانكی جدیید ماننید بانی
زیرساخت و بان

آسییایی سیرمایهگیذاری

جدید توسعه بریك  ،در پی افزایش قدرت اقتصیادی و سیاسیی خیود در

دورا گذار نظام بینالملل هستند .بهعبارت دیگر ،نوآوری مقاله حاضر این است كیه ضیمن
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بررسی و تبیین عنوا قدرتهای نوههور و شاخصهای سینجش و شناسیایی آنهیا ،ارتبیاط
خیزش اقتصادی و افزایش نفوم سیاسی و بینالمللی این كشورها را با روند ایجاد و تأسیی
نهادها و سازما های جدید ،بهویژه سازما های پولی و مالی بررسی كرده و ساختار دو بان
اصلی تأسی شده توسط قدرتهای نوههور را مورد واكاوی قرار داده است.
 .4پیشینه عنوان قدرتهای نوظهور و سیر تکامل آن
سرواژه بری  1بهعنوا نام اختصاری قدرتهای نوههور ،یكی از گروهبندیهای جدیید
در عرصه جهانی است كه توسط جیم اونیل 2،اقتصاددا ارشد مؤسسه گلدمن ساچ 9در سال
سال  2111مطرا شد .وی بر این نظر بود كه كشورهای گروه بری

بیا توجیه بیه عملكیرد

مطلو خود در حوزه اقتصادی طی  21سال آینده ،مناسبات و روند قدرت جهیانی را شیكل
خواهند داد .وی در سال  2111و  2119با پیشبینی شرایط اقتصیادی كشیورهای اروپیایی
عنوا كرد كه اقتصادهای كشورهای ایین ،روسییه ،هنید و برزییل در شیرور هیزاره سیوم
میالدی حداكثر  12درصد از اقتصادهای برتر جها (آمریكا ،ژاپن و اروپا) را تشكیل خواهند
داد ).(O’Neill, 2001: 5
در هما زما  ،پیشبینی ها حیاكی از آ بیود كیه ایین مییتوانید جایگیاه آلمیا را
بهعنوا بزرگتر ین اقتصاد قاره سبز تصاحب كند و سایر كشورهای نوههور نیز میتوانند تیا
سال  2121از اهار قدرت برتر اقتصادی اروپا (آلمیا  ،فرانسیه ،ایتالییا و انگلسیتا ) پیشیی
بگیرند؛ اما در عمل ،رشد اقتصادی كشورهای نوههور بسیار بیشتر از میزا پیشبینییشیده
بود ،زیرا این كشورها توانستند پ

از بروز ب را اقتصادی ،نقشی پیشرو در عرصیه اقتصیاد

بینالملل ایفا كنند (.(Wilson and Purushothaman, 2003: 4
در سییال  2112و در حاشیییه نشسییت مجمییع عمییومی سییازما ملییل مت یید ،فراینیید
گفتوگوی سیاسی و مذاكرات دیپلماتی

بین سرا بری

آغاز شد .نشسیتهیای دوجانبیه

مقامات كشورهای عضو تا سال  2118روزبهروز افزایش مییافت و مسئوو گروه بریك

در
1

. BRIC: BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA
. Jim O’Neill
3
. Goldman Sachs
2
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قالب گروه بیست و یا در حاشیه مجمع عمومی سازما ملل ،بهطور مرتب با یكیدیگر دییدار
داشتند .در سال  2113نخستین اجالخ اهارجانبه میا برزییل ،هنید ،روسییه و ایین در
شهر یكاترینبرگ 1روسیه برگزار شد .عالوهبر مباحیث اقتصیادی ،بیانییه مشیترک اعضیا بیر
حمایت بیشتر از نظم نوین جهانی مبتنیبر اندجانبهگرایی و دموكراسییسیازی بیر اسیاخ
حقوق بین الملل ،برابری ،احترام متقابل ،اقدام هماهنج و تصیمیمسیازی جمعیی دولیتهیا
تأكید داشت ) .(Keukeleire et al, 2011وزرای امور خارجه كشیورهای عضیو بیریك

در

نشست  21سیپتامبر  2111در نیوییورک ،بیا عضیویت آفریقیای جنیوبی موافقیت كردنید و
بهاینترتیب ،بری  ،تبدیل به بریك  2شد ).(Singh and Memory, 2011: 46
این اصیطالا از سیال  ،2113یعنیی هیمزمیا بیا برگیزاری نخسیتین اجیالخ سیرا
كشورهای بری

در روسیه ،عالوهبر معنای اقتصادی ،از ماهیتی سیاسی نیز برخوردار شده و

وارد ادبیات روابط بینالملل و سیاست جهانی شد .بریك  ،بلوک قدرتهای نوههوری است
كه  22درصد سرزمین و  11درصد جمعیت ،رقمی در حیدود  11/2درصید تولیید ناخیالص
داخلی و  12/8درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد و پیشبینی میشود تا  ،2121یكی از
مهمترین بازیگرا اقتصادی جها باشد ).(O’Neill and Stupnytska, 2009: 10
از سوی دیگر ،با تداوم رشد اقتصادی برخی از قدرتهای منطقیهای و شیكلگییری آنهیا
بهعنوا «بازارهای درحیالههیور» ،9از مكزیی  ،تركییه ) ،(Kubicek et al, 2016نیجرییه و
انیدونزی (سیلیمانپور و میوویی19 :1932 ،؛  )Bremmer, 2015; O'Neill, 2014بیهعنیوا
قدرتهای درحال ههوری نام میبرند كه در آینده با پیوستن احتمالی آنها به بیریك  ،شیاهد
افزایش تأثیر آ در مناسبات جهانی خواهیم بود .همچنین با عضویت برخی از كشیورها نظییر
آرژانتین ،اعضای بریك

افزایش خواهند یافت .بهگونهای كه سفیر هند در آرژانتین اعالم كرده

بود كه هند ،آفریقای جنوبی و برزیل خواستار عضویت آرژانتین در بریك

()1

هستند.

با پیوستن آفریقای جنوبی و تشكیل بریك  ،اجالخهیای ایین گیروه بیهطیور مینظم
برگزار شد .دومین اجالخ بریك

در سال  2111در برزیل ،سومین اجالخ در سیال 2111
1

. Yekaterinburg
. BRICS
3
. Emerging Markets
2
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در ایین ،اهیارمین در سیال  2112در هنیید ،اجیالخ پینجم در سیال  2119در آفریقییای
جنوبی ،ششمین اجالخ در سیال  2111در برزییل و هفتمیین اجیالخ سیرا بیریك

بیا

دستوركار توسعه اقتصادی و موضوعات سیاسی از قبیل مبیارزه بیا تروریسیم بیینالمللیی در
روسیه در تابستا سال  2112برگزار شد .اعضای بریك

هراند كشورهای نوپیای صینعتی

هستند ،اما توانسته اند در اند سال اخیر ،اهمیت و قدرت خود را به رخ آمریكا و كشیورهای
اروپایی بكشند .اعضای این گروه تنها به همكاریهای اقتصادی بسنده نكیردهانید و هرانید
رشد پرشتا اقتصادی این كشورها ابتدا آنها را به هم پیوند داد ،امیا آنهیا اكنیو در تیالش
هستند كه در معادوت سیاسی جها هم فعاونهتر عمل كنند.
 .2مفهومشناسی قدرتهای نوظهور
پ

از پایا جنج سرد ،جها با ی

نظام ت قطبی به رهبیری آمریكیا مواجیه بیوده

است ،زیرا شكافی كه از نظر قدرت اقتصادی و نظامی میا آمریكا و سایر قدرتهای جهیانی
پدید آمده بود ،در اواسط دهه  1331بهمراتب عمیقتر شد .هیچ قدرت بزرگ دیگری ماننید
آمریكا از قابلیتهای نظامی و اقتصادی برخوردار نبود .سایر كشورها هری

از برخی جنبهها

با آمریكا رقابت میكنند ،اما ویژگی اندجانبه بود قدرت آمریكا آ را سلطهجو ،تأثیرگیذار
و ت ری كننده میكنید (ایكنبیری .)12 :1989 ،ایین برتیری راهبیردی در سیطا جهیانی
كماكا تا حدود زیادی ادامه دارد و سایر قدرتها همچو روسیه ،این و اروپا نتوانستهانید
قدرتی همتراز آمریكا عرضه كنند ،اما آمریكا نییز رقبیایی سرسیخت دارد .قیدرت آمریكیا در
دهه اخیر افت كرده است و در مقابل ،قدرتهای رقیب و تواز بخش در مقابیل ایین كشیور
بهوجود آمدهاند .لذا میتوا نتیجه گرفت كه نظام بینالمللی بهدلیل افول نسبی آمریكیا ،در
مرحله گذار قرار دارد.
درحالیكه نظم آمریكایی و نظام ت قطبی به رهبری آمریكا پ

از پایا جنیج سیرد،

بهرغم افول نسبی ایاوت مت ده هنوز نظم مسلط بینالمللی است ،امیا قیدرتهیای نوههیور
جها كه ماهیتی غیرغربی دارند ،در حال تالش برای افیزایش نفیوم ،قیدرت و ثیروت خیود
هستند ) .(Ikenberry, 2014: 6به همیین دلییل یكیی از عمیدهتیرین ویژگییهیای نظیام
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بینالملل درحالگذار ،ههور قدرت های جدیدی است كیه بیا توجیه بیه قیدرت اقتصیادی و
نظامی خود ،به بازتعری توزییع نقیش ،نفیوم و قیدرت خیود در حیوزههیای مختلی نظیام
بینالملل دست میزنند و بهاحتمال قوی ،سبب جابجایی نسیبی قیدرت مییا قیدرتهیای
سنتی و قدرتهای نوههور خواهند شد .قدرتهیای نوههیور بیا آغیاز فراینید تعریی خیود
بهعنوا ی

قدرت و هویتسازی از خود بر این اساخ ،بیا ادامیه رشید اقتصیادی و نظیامی،

قصد دارند منافع خود را در زمینه نفوم ،اانهزنی ،تصمیمسیازی ،تصیمیمگییری و درنهاییت
كنشگری فعال در نظام بینالملل و نهادهیای جهیانی افیزایش دهنید و در گیذر زمیا  ،بیه
م وریت و مركزیت در اثرگذاری بر سیاست بینالملل دست یابند.
با وجود االشهای متعدد داخلی (فقر و نیابرابری در هنید ،فسیاد اقتصیادی و ب یرا
سیاسی در برزیل ،كاهش رشد اقتصادی در این نسبت به پییشبینییهیای قبلیی ،كیاهش
درآمدهای نفتی و پیامدهای ت ریم هیای غیر در روسییه و ناكیافی بیود رشید اقتصیادی
آفریقای جنوبی) ،مخالفت های منطقهای و مقاومتهای جهانی (مخالفیت پاكسیتا بیا ورود
هند به شورای امنیت ،رقابتهای منطقهای نیجریه و آفریقای جنوبی در آفریقا و آرژانتیین و
مكزی

با برزیل در آمریكای وتین و نگرانی كشورهای آسیایی نظیر كره جنیوبی و ژاپین از

پیامدهای قدرتیابی این) ،قدرتهای نوههور سعی دارند با نقشآفرینی فعال در اقتصیاد و
سیاست جها  ،عالوه بر پرهییز از ایجیاد ایالش و گسسیت بنییادی در هنجارهیای اصیلی و
اساسی نظام بینالملل ،با تعری خود بهعنوا ی

قدرت غیرغربی تجدیدنظرطلب و متعلیق

به جها درحالتوسعه (جنو ) ،در آرایش سیاست و قدرت جهانی ،تغیییرات جیدی ایجیاد
كنند .به عبارت دیگر ،آنها رویكردی اصالحی و نیه براندازانیه در مقابیل نظیم جهیانی اتخیام
كردهاند (.)Xing, 2016
در مورد شاخص های سنجش و شناسایی قدرت های نوههور نیز باید خاطرنشیا كیرد
كه برخی از پژوهشهایی كه در سالهای اخیر انجام شدهاند ،در مورد شناسایی و رتبهبندی
قدرتهای جهانی ،شاخصهای جدیدی را نیز بهكار میبرند .توسعه صنعتی و فناورانیه ،نیرخ
رشد اقتصادی ،میزا تولید ناخالص داخلی ،نرخ درآمد سرانه ،برخورداری از سیهم شیاخص
در بازار تولید كاو و خدمات و نقشآفرینی در عرصه تجارت منطقهای و جهیانی كیه عمیدتا
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شاخصهایی اقتصادی هستند ،هیماكنیو در كنیار شیاخص هیایی ایو بهبیود حكمرانیی
) ،(Estrin and Prevezer, 2011ارتقییا و افییزایش هرفیییتهییای حكومییت و دولییت در
پاسخگویی به نیازهای مردم ) ،(Tischler and Azahaf, 2012افزایش و تسیریع دسترسیی
بیه خیدمات سیالمت و بهداشیت و آمیوزش ) (Rao et al, 2014ویژگییهیای قیدرتهیای
نوههوری هستند كه در آینده در قامت قدرتهای بزرگ جهانی در ص نه نظام بینالملل به
ایفای نقش خواهند پرداخت.
در مورد واكنش نظام بینالملل و قدرتهای اروپایی و آمریكا به خیزش قدرتهای نوههیور
بهویژه این و هند ،ب ثهای مختلفی وجود دارد ) .(Ikenberry, 2008 & Mohan, 2006لیذا
باید به این نكته اشاره كرد كه ت لیل ،تبیین و بررسی ماهیت قیدرتهیای نوههیور و رونید
آینده آنها در نظام بینالملل متأثر از نظریههای مختل روابط بینالملل اسیت .نظرییههیای
رئالیستی ،خواها رویكرد تقابلی هستند و سنت لیبرالیی بیر واكنشیی تعیاملی تأكیید دارد
) .(Paul, 2016: 45رهیافت لیبرالی ،قدرتهای نوههور را بازیگرانی تلقی مییكنید كیه بیه
تقسیم كار بینالمللی اقتصادی و تجاری با قدرتهای سنتی معتقد بیوده و تمیایلی بیه زوال
نظم اقتصادی موجود ندارند و تعامل بیا آنهیا بیه نهادینیهسیازی نظیم موجیود مییانجامید.
دیدگاهی دیگر بر لزوم تعامل و همگرایی قدرت هیای نوههیور در حكمرانیی جهیانی 1بیرای
تبدیل آنها به «شركای مسئول» 2تأكید میكند (سلیما پور و موویی.)11 :1932 ،
در سییال هییای اخیییر در ادبیییات روابییط ب یین الملییل در مییورد قییدرتهییای نوههییور
عبییارت هییایی نظیییر «قییدرت درحییالخیییزش»« ،9قییدرت درحییالتوسییعه»« ،1خیییزش
مسالمت آمیز» 2و «سهام دار مسئول» 2به كار رفته است (آكارییا و بیوزا  ،)1983:11 ،كیه
ازی سو ناهر بر ماهیت «درحالتوسعه بود » و به عبارتی «غیرغربی بود » این قدرت هیا
و از سوی دیگر ،نشا دهندة عدم مخالفت آنها با نظم موجود و «تجدییدنظرطلب نبیود »

1

. Global Governance
. Responsible Partners
3
. Rising Power
4
. Developing Power
5
. Peaceful Rising
6
. Responsible Stakeholders
2
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این دولت ها در مورد هنجارهای اساسی نظام بین المللی است .همچنین عبارت هایی نظییر
سهامدار مسئول و شركای مسئول از سوی قائال به مهیار و كنتیرل خییزش قیدرتهیای
نوههور بهكار می رود .البته در مورد تجدیدنظرطلب نبود قدرتهای نوههور دیدگاههیای
مختلفی ) (Paul, 2016: 45; Goswami, 2013: 7-10در روابط بین الملیل وجیود دارد.
در طول تاریخ ،رشد و افزایش قدرت آلما و ژاپین منجیر بیه ایجیاد درگییری و ایالش در
سطوا جهانی شده است .اما بسیاری اعتقاد دارند كه قدرتهای نوههور ،ساختارهای اصیلی
و هنجارهای اساسی قدرتهای نظام بینالملل را پذیرفتهانید ،زییرا آنهیا در همیین سیاختار
رشد كرده و به قدرت اقتصادی و نظامی قابلتوجهی دست یافتهانید ،لیذا بیهنظیر مییرسید
قدرتهای نوههور ،رویكرد انقالبی به نظام بینالملل ندارند ()Chardell, 2015؛ بیه همیین
دلیل است كه از قدرتهای نوههور بهطور عام و از این بهطور خاص با عنوا «قدرتهیای
تجدیدنظرطلب اصالاطلب» 1یاد میشود .به این معنا كه قدرتهای نوههور به دویل ابزاری
و م اسبهای ،برخی نهادهای جامعه بینالمللیی را مییپذیرنید ،امیا در مقابیل سیایر نهادهیا
مقاومت كرده و حتی در پی اصالا آنها و درعین حال ارتقای جایگاه خود در نظام بینالمللی
هستند ) .(Buzan, 2010: 19-20این مفهوم به بهترین وجه موقعیت قدرتهای نوههیور را
در نظام بینالمللی كنونی توصی میكند .این كشورها ازی سو بنییا اندیشیهای نهادهیای
اصلی جامعه بین المللی بوده و به دویل ابزاری ،اقتصاد بازار را پذیرفتهانید و از سیوی دیگیر،
در مقابل قواعد سیاسی و البته اساسی لیبرال ،مقاومت میكنند .در واقع این كشورها ضیمن
مخالفت با برخی از جنبههای هنجاری نظام بینالملل ،درصدد ارتقای جایگاه خود در جامعه
بینالمللی نیز هستند (فیروزآبادی و فرازی.)111 :1931 ،
در طول دستكم دو دهه اخیر ،نظم جهانی دستخوش تغییرات گستردهای شیده اسیت .بیا
بر هم خورد نظم جهانی موردنظر آمریكا ،مفهوم قیدرت «هژمیو » نییز از بیین رفیت و دیگیر
نمیتوا آمریكا را هژمو دنیا دانست .ساختار جهانی با دگرگونیهای زیادی روبهرو شیده اسیت.
در كنار افول قدرتهای سنتی جها  ،باید افزایش قدرت برخیی از بیازیگرا جدیید را در صی ن
منطقهای و جهانی مدنظر قرار داد .این بازیگرا  ،هما قدرتهای نوههور هستند كه تیوا میالی
. Reformist Revisionist

1
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و اقتصادی خود را به قدرت سیاسی و بینالمللی ترجمیه كیردهانید و بیا اسیتفاده از ایین قیدرت،
درحال ایجاد جهانی اندقطبی هستند .این كشورها ،ضمن مخالفیت بیا یكجانبیهگراییی آمریكیا،
روابط نزدیكی با م ور دیگر آتالنتی  ،یعنی ات ادیه اروپا ) (Rewizorski, 2015: 70-73برقیرار
كرده و تالش میكنند كه تصویر خود را بهعنوا بازیگری درو نظیام بیینالملیل كیه تهدییدی
برای آ نیست (بیهعنیوا بیازیگر اصیالاطلیب غیرتجدییدنظرطلب) ،بیه جهیا نشیا دهنید.
بهطوركلی بهنظر میرسد عنوا قدرتهای نوههور به كشورهایی اطالق میشیود كیه در منطقیه
خود دارای برتری قابلتوجهی نسبت به همسایگا خود بوده و با اقتصاد روبهرشد و تیوا نظیامی
و سیاسی باو و روابط نزدی

با قدرتهای سنتی جهانی درصدد ارتقای سیطا بیینالمللیی خیود

هستند .در این میا  ،نقش قدرتهای آسیایی بهوییژه ایین و هنید ) (Singh, 2006: 31-32بیا
توجه به رشد اقتصادی ،قدرت نظامی و جمعیت زییاد خیود ،از سیایر كشیورهای درحیالتوسیعه
پررنجتر است و آنها در پی ههور بهعنوا قدرتی تیراز اول در مییا قیدرتهیای بیزرگ جهیانی
هستند ).(Cohen, 2004: 30-33
 .9شاخصهای اقتصادی قدرتهای نوظهور
برخورداری از اقتصیاد بیزرگ ،پوییا و پیشیرفته در مقییاخ جهیانی را مییتیوا یكیی از
شرطهای وزم برای تبدیل شد ی

كشور یا مجموعهای از كشورها به بازیگرا تأثیرگیذار در

اقتصاد و سیاست بینالملل دانست .در نظریههای قدرتم ور روابط بینالملل ،قدرت اقتصادی
كشورها ،نقش مهمی در ارتقای قدرت ملی و جایگاه آنها در نظام بینالملل ایفا میكند.
والتز ،قدرت بزرگ را قدرتی میداند كه توانمندیهای بسییاری دارد .وی قابلییتهیای
قدرت بزرگ را در پنج دسته جمعیت و سرزمین ،بسیج سیاسی ،هرفیت اقتصادی و توانیایی

نظامی بررسی كرده است ) .(Waltz, 1979: 130-131تلی
قدرت اقتصادی ی

معتقید اسیت كیه بیا افیزایش

كشور و تسلط آ بر بخشهای مهم و پیشرو اقتصیادی ،ماننید فنیاوری

اطالعات ،قابلیت های اقتصادی ،سیاسی و نظامی آ كشور توسعه مییابید (تلیی .)1989 ،
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دیال كیسا  1نیز در مدل تجدیدنظرشده نظریه «سییكل قیدرت» ،2یكیی از شاخصیههیای
قدرت ملی را عوامل اقتصادی میداند ).(Kissane, 2005: 69
تولید و انباشت ثروت میتواند به قدرت و ارتقای وضعیت بینالمللی ی

كشور ترجمیه

شود .تاریخ روابط بینالملل بهوضوا این واقعیت را نشا میدهد كه بیین تبیدیل شید بیه
قدرت بزرگ و هژمونی

و تسلط بر اقتصاد جهانی رابطه ای تنگاتنیج وجیود داشیته اسیت.

بهعبارت دی گر ،قدرت برتر در جها  ،همواره قدرت برتر اقتصادی نیز بیوده اسیت .بیا وجیود
این ،تنها آمریكا و انگلستا توانسته اند به وضعیت قدرت هژمونیی

دسیت یابنید .در طیول

سال های اخیر با توجه به افول قدرت نسبی كشورهای توسیعهیافتیه غربیی و افیزایش رشید
اقتصادی كشورهای درحالتوسعه میتوا روند قیدرتییابی ایین كشیورها را مشیاهده كیرد
) .(Abedini Moghanaki and Shariatinia, 2014: 10آنچه در ادبییات اقتصیاد سیاسیی
بینالملل در مورد قدرتهای نوههور« ،خیزش» 9نامیده میشود ،بهمعنیای افیزایش قیدرت
ی

كشور در دستیابی به اهداف نسبی و مطلق ،هم در وضعیت مادی و هم در جایگاه فعلی

در ارتباط با دیگر قدرتهیا در نظیام بیینالملیل اسیت ) .(Buzan, 2010: 6رشید سیریع و
طوونیمدت اقتصاد ،افزایش سهم از تجارت جهانی و شكستن ركورد جذ سیرمایهگیذاری
مستقیم خارجی 1و دارا بود بزرگترین مخایر ارزی خارجی جها باعیث شیده اسیت كیه
قدرتهای نوههور به قدرت اقتصادی تبدیل شوند و در عمل ،قیدرت اقتصیادی خیود را بیه
سایر مؤلفههای قدرت ملی تبدیل كنند .وزم به مكر است كیه اگرایه اقتصیاد ،تنهیا مؤلفیه
قدرتیابی قیدرتهیای منطقیهای و جهیانی نبیوده اسیت ،امیا در پییدایش و نقیشآفرینیی
قدرت های درحالههور ،تأثیری اساسی داشته است .مفهومپردازی اولییه ایین قیدرتهیا در
قالب اصطالحاتی نظیر «اقتصادهای درحالههور» و یا «بازارهای درحالههور» نیز از همین
ویژگی تأثیر پذیرفته بود .توسعه صنعتی و فناورانه ،نرخ رشد اقتصادی ،میزا تولید ناخالص
داخلی ،نرخ درآمد سیرانه ،برخیورداری از سیهم شیاخص در بیازار تولیید كیاو و خیدمات و

1

. Dylan Kissane
. Power Cycle Theory
3
. Rise
4
. FDI
2
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نقشآفرینی در عرصه تجارت منطقهای و جهانی ،ازجمله این معیارها هستند .به ایین گیروه
از معیارها باید شاخصهایی نظیر هرفیت تولید علم ،ضریب توسعه انسیانی ،نهادینیه شید
ت قیق و توسعه در ساختار برنامهریزی ملی ،دستیابی به نرخ رشد دورقمی در تولید گروهی
از م صووت با فناوری باو را نیز اضافه كرد .از سوی دیگیر ،قیدرتهیای نوههیور از فراینید
جهانیشد اقتصاد و ت ووت نظام بینالملل در دوره پساجنج سرد نییز اثیر پذیرفتیه و بیا
دستیابی به امكانات منطقهای و جهانی جدید ،به یكی از عناصر مهم اقتصاد جهیانی تبیدیل
شدهاند .رشد اقتصادی و افزایش سهم این قدرت ها از صادرات و واردات جهیانی ،آنهیا را بیه
ردة ده اقتصاد برتر جها ارتقا داده است؛ بهن ویكیه اینی
بریك

در ادبییات اقتصیاد جهیانی ،از

بهعنوا گروه اقتصادی دوم جهانی در برابر گروه هفت كشور صینعتی جهیا غیر

یاد میشود .در این ردهبندی ،این در رده دوم ،هند در رده اهارم ،روسییه در رده ششیم و
برزیل در رده هفتم اقتصاد جهانی قرار گرفتهانید .در نمیودار شیماره ( )1گیروه  7و اعضیای
بریك  ،از ل اظ شاخصهای برابری قدرت خرید 1و تولید ناخالص داخلی 2مقایسه شدهانید
كه نشا دهندة افزایش قدرت اقتصادی بلوک قدرتهای نوههور است.
نمودار شماره ( .)1مقایسه شاخصهای اقتصادی بریكس و گروه هفت

Source: World Bank Development Indicators, OECD Long Term Growth Prospect
)Dataset (2015

. Purchasing Power Parity
. Gross Domestic Product

1
2
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هم زما فراینید مبیادوت تجیاری درو گروهیی خیود را نییز افیزایش

اعضای بریك

دادهاند .دولتهای عضو بریك  ،در نشست اهیارم خیود در هندوسیتا  ،خواسیتار افیزایش
حجیییم تجیییارت درو گروهیییی تیییا سیییق  211میلییییارد دور تیییا سیییال  2112بودنییید
) .(Hindustantimes, 2012اییین هییدفگییذاری بییهتییدریج در روابییط اقتصییادی و تجییاری
دولتهای بریك

با یكدیگر بازتا یافته اسیت .جیایگزینی ایین بیهجیای آمریكیا بیهعنیوا

مهمترین شری

تجاری برزیل ،از این فرایند حكایت دارد (سلیما پور و موویی.)12 :1932 ،

جدول شماره ( )1شاهدی بر مدعای این مقاله ،یعنی قدرتیابی اقتصادی قیدرتهیای
نوههور و گسترش آ به افزایش نفوم بینالمللی و قدرت سیاسی است .با توجه به این رشید
اقتصادی ،افزایش همكاریهای درو گروهیی و نارضیایتی از تقسییم قیدرت و حیق ر ی در
سازما های بینالمللی ،بهویژه نهادهای مالی و پولی ،قدرتهای نوههور بیهوییژه ایین ،كیه
سردمدار توسعه اقتصادی است ،در پی ایجاد نهادهای جدید مالی و پولی هستند.
اهمیت روبهرشد بیریك

در اقتصیاد جهیانی نشیا دهنیده شیاخصهیای اقتصیادی و

جمعیتی فراوانی است .در سال  2119اعضای این گیروه نزدیی

بیه  21درصید از جمعییت

جها را در اختیار داشتند كه این و هند با جمعیت بیش از ی

میلیارد نفر در رتبیههیای

اول و دوم این گیروه از ل یاظ جمعییت قیرار دارنید .از نظیر وسیعت نییز اعضیای بیریك
وسیعترین كشورهای جها هستند .روسیه ،این ،برزیل ،هند و آفریقای جنیوبی بیهترتییب
نخستین ،سومین ،پنجمین ،هفتمین و بیستواهارمین كشورهای وسیع دنیا هستند.
ب را مالی و اقتصادی جها  ،نقطه آغاز جدی قیدرت نمیایی اقتصیادی بیریك

بیود.

قدرت های نوههور با توجه به اثرپذیری كمتر از این ب را  ،خواها ارتقای جایگاه سیاسی و
اقتصادی خود در مدیریت جها هستند .ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی بیا كمی

بیریك

و

تقویت مواضع آنها در نهادهای پولی و مالی جهانی ،زمینه را برای بازتعری رونید قیدرت در
جها فراهم میكند.
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جدول شماره ( .)1مقایسه حجم ده اقتصاد بزرگ جهان در سالهای  3002و 3000

پیش بینی سال 3000
جی.دی.پی در سال

کشور و رتبه در سال

 ،2119میلیارد دور

3000

%92/1

11/129

 .1این

%22/1

92/122

 .2آمریكا

%21

27/819

 .9هند

%1/8

2/279

 .1ژاپن

%1/1

2/171

 .2برزیل

%1/2

2/871

 .2روسیه

%2/7

9/782

 .7انگلستا

%2/2

9/219

 .8آلما

%2/9

9/118

 .3فرانسه

%1/2

2/121

 .11ایتالیا

درصد  11جی.دی.پی
برتر در 2121

Source: Wilson & Purushothaman, 2003: 19

 .4نهادسازی توسط قدرتهای نوظهور
در سلسلهمراتب قدرت جهانی ،سازوكارهای سیاسی ،نهادی و حقوقی وجود دارنید كیه
معضالت جهانی در حوزه اقتصاد سیاسی و منازعات بیینالمللیی از طرییق آنهیا حیلوفصیل
میشوند .این حوزه را میتوا با اندكی تساهل و تساما ،حكمرانیی جهیانی نامیید .در حیال
حاضر مهم ترین جلوه های نهادی حكمرانی جهانی ،عرصه قدرتنمایی دولتهیای اروپیایی و
آمریكا است .شورای امنیت سازما ملل مت د ،بانی

جهیانی و صیندوق بیین المللیی پیول

ازجمله این نهادها هستند .این درحالی است كه قدرتهای درحیالتوسیعه بیهوییژه اعضیای
فعلی بریك  ،در این نهادها بهخصوص نهادهای مالی و پولی ،قدرت اندانی ندارند .این بیا
وجییود عضییویت دائییم در شییورای امنیییت ،بییههمییراه سییایر اعضییای بییریك

و كشییورهای
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درحال توسعه ،سهم و قدرت قابل توجهی در نهادهای مالی و پیولی نیدارد .بیه همیین دلییل
قدرتهای نوههور ،عالوهبر تالش برای افزایش سهم خود در نهادهای موجود ،در پیی ایجیاد
نهادهای مالی و پولی جدیدی هستند كه بتوانند قدرت سیاختاری و میالی خیود را افیزایش
دهند .به همین دلیل اعضای بریك
تصمیم گرفتند بان

در اجالخ آفریقای جنیوبی (دوربیا ) در سیال 2119

توسعه را ایجاد كنند .این كشورها همچنین بیا م ورییت ایین ،بانی

آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت 1را ایجاد كردهاند .تأسی

ایین نهادهیای میالی و پیولی از

سوی كارشناسا و پژوهشگرا در راستای افزایش قدرت جهانی این و عیدم رضیایت ایین
كشور از تقسیم قدرت و حق ر ی در نهادهایی همچو بان

جهانی و صیندوق بیینالمللیی

پول ارزیابی میشود ) .(Cao and Paltiel, 2015: 1در ادامه بیه بررسیی سیاختار دو بانی
یادشده و نقش آنها در توسعه قدرت اعضای بریك

خواهیم پرداخت.

 .1بانك آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت
قدرتهای نوههور به رهبری این ،در راستای ایجاد نهادهای مالی و پیولی بیینالمللیی ،بانی
آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت را ایجاد كیردهانید .بانی

سیرمایهگیذاری زیرسیاخت در  21اكتبیر

 2111با مشاركت  22كشور آسیایی در كشور این پایهگیذاری شید و یكیی از  1نهیادی اسیت كیه
این قصد دارد برای معماری ی

نظام میالی نیوین ایجیاد كنید .سیه نهیاد دیگیر عبارتنید از :بانی

بریك  ،صندوقی برای مدیریت مخایر ارزی كشورها و بان توسعه سیازما همكیاری شیانگهای21 .
درصد از سرمایه اولیه این بانی را ایین تیأمین كیرده اسیت ) .(Biswas, 2015: 7دربیاره اهمییت
تأسی

این بان  ،لری سامرز 2وزیر سابق خزانهداری آمریكا امعا كرده بود كیه تأسیی

ایین بانی

بهمعنای پایا رهبری اقتصادی آمریكا و نابودی هژمیونی اقتصیادی واشینگتن در نظیام بیینالمللیی
است ) .(Summers, 2015به همین دلیل دولت اوباما در ابتدا سیعی كیرد میانع تشیكیل ایین بانی
شود و پ

از تأسی

آ نیز سعی كرد با فشار بر مت دا خود ،میانع پیوسیتن آنهیا بیه ایین بانی

شود تا این نهاد تازهتأسی  ،نفوم و عضو زیادی نداشته باشد .این امیر میورد انتقیاد كارشناسیا قیرار

. Asian Infrastructure Investment Bank
. Lawrence Summers

1
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گرفت ،زیرا آنها بر این نظر بودند كه آمریكا نمیتواند مانع خیزش و افیزایش نفیوم ایین در جهیا و
آسیا شود؛ بنابراین بهتر است واشنگتن نیز به این بان بپیوندنید ) .(Keatley, 2015نخسیتینبیار در
اكتبر  2119رئی جمهور این در نشست اَپ اعالم كرد كه كشورش بهمنظور پشیتیبانی از فراینید
همگرایی و همپیوندی توسعه اقتصادی آسیایپاسیفی  ،تأسی
بان

این بان

را پیشینهاد مییكنید .ایین

در زمینه توسعه ،فعالیت میكند و طراهای زیرساختی (فرودگیاه ،راهآهین ،جیاده ،ارتباطیات و

مخابرات و انرژی) منطقه آسیایپاسیفی
نخستین رئی

را تأمین مالی خواهید كیرد (موسیوی شیفائی )1 :1931 ،و

آ  ،اینی ) (Keatley, 2015و مقر آ  ،پكن است ).(Biswas, 2015: 8

ایجاد این نهاد پولی بیینالمللیی ،واكنشیی از سیوی ایین بیه كنیدی تغیییر سیاختار
حاكمیت جهانی در آ دسته از مؤسسههای مالی بینالمللیی اسیت كیه هنیوز نتوانسیتهانید
بازتعری مناسبی از جایگاه این بهعنوا دومین قدرت بزرگ اقتصادی جها در خود انجام
دهند ) .(Economist, 2014همچنین این به ایین بانی

و سیایر نهادهیای میالی و پیولی

نوپدید به عنوا منبع و روشی برای افزایش نفوم خیود میینگیرد .از دیید پكین ،ایین بانی
میتواند بسیار راحتتر از نهادهای برتو وودز 1وام و سیرمایه بیرای ایجیاد زیرسیاختهیا در
كشورهای درحالتوسعه در اختیار آنها بگذارد ) (Ross, 2011: 201و بهایینترتییب ،سیلطه
آمریكا و قدرت های غربی و مت دا آمریكا مانند ژاپن را در نهادهیای میالی و پیولی جهیا
بهاالش بكشد ) .(Biswas, 2015: 9تاكنو بسیاری از اقتصادهای بزرگ و تأثیرگذار جها
در این بان

عضو شدهاند و فقط ژاپن و آمریكا هنوز به آ نپیوستهاند ،امیا ژاپین قصید دارد

در آینده با  1/2میلیارد دور سرمای اولیه به این بان

مل ق شود ) .(Keatley, 2015ایین

معتقد است شرایط اقتصاد جهانی تغییر كرده است و با توجیه بیه رشید اقتصیادی كشیورهای
درحالتوسعه ،این كشورها باید سهم بیشتری در نهادهای مالی و پیولی جهیا داشیته باشیند؛
درحالیكه كنگره آمریكا مانع اصالحات در صندوق بینالمللی پول شده اسیت )(Dove, 2016

و با اینكه این در سال  12/1 ،2111درصد از تولید ناخیالص جهیا را در اختییار داشیت،
سهم ر ی این كشور در صندوق بینالمللی پول 9/1 ،درصد بود.

. Bretton Woods institutions

1
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جدول شماره ( .)3مقایسه سهم اعضای بریكس در صندوق بینالمللی پول و تولید ناخالص جهانی

سهم در صندوق بینالمللی پول

سهم از تولید ناخالص جهان

(درصد)

(درصد)

این

9/81

12/1

هند

2/91

2/2

روسیه

2/93

2/8

برزیل

1/72

9/1

آفریقای جنوبی

1/78

1/2

جمع

11/11

21/2

کشور

Source: Biswas, 2015: 4

عالوهبر بان

جهانی و صندوق بینالمللی پول كه با عنوا نهادهای واشنگتنی شناخته

میشوند و سیطره آمریكا و مت دا آ بر آنها كامال مشهود است ،بان
در سیطره آمریكا و مت دا نزدی

توسعه آسیایی نییز

آ (اروپا و ژاپن) قرار دارد و سهام ،وز و ر ی عمده در

اختیار آنا است؛ همچنا كه رؤسای بانی

توسیعه آسییایی از زمیا تأسیی

آ در سیال

 1322تاكنو همواره ژاپنی بودهاند .این معتقد است ایین نهادهیای میالی بیهسیبب عیدم
جییامعنگییری و انعطییافناپییذیری كییه گییاه در قالییب پ ییششییرطهییایی اییو آزادسییازی و
خصوصیسازی در اعطای منابع مالی منعك

شده است ،پاسخگوی نیازهای روبهرشد آسییا

برای سرمایهگذاری نیستند ) .(Kirton, 2016: 97ایین معتقید اسیت آسییا بیا توجیه بیه
افزایش نقش خود در جها و رشد اقتصادی كشورهای این قاره ،با كمبیود سیرمایه روبیهرو
است و نهادهایی همچو بان

جهانی و بان

توسعه آسیایی ،نمییتواننید كمبیود حیدود 8

تریلیو دوری سرمایه مالی قاره كهن را رفع كنند ).(Economist, 2014
پكن معتقد است م دودیتهیای اعمیال شیده توسیط نهادهیای یادشیده ،تناسیبی بیا
نیازهای روبهگسترش سرمایهگذاری كه میزا آ در آسیا بیرای دهیه آینیده توسیط بانی
توسعه آسیایی بالغ بر  811میلیارد دور در سال برآورد شده اسیت ،نیدارد .ایین واقعییتهیا
میتواند بهخوبی توضیادهنده اقبال گسترده كشورهای آسییایی بیه ابتكیار ایین ،بیهرغیم
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مخالفت صریا امریكا و بازداشتن مت دا نزدیكش همچو ژاپن ،كره و استرالیا از پیوستن بیه
این ابتكار ،باشد .اقدام به تأسیی
منطقهای تأسی

بان

یی

كشورهای بریك

شود (مرادپور .)1939 ،اعضای مؤس
شد ،در مورد ساختار بان
بان

بانی

آسییایی در پكین همچنیین مییتوانید مكمیل

(برزیل ،روسیه ،هند ،این و آفریقای جنوبی) تلقیی
بان  ،در اجالخ تابستا  2112كه در سنگاپور برگیزار

و میزا سرمایه اولیه آ به توافق رسییدند .سیرمایهگیذارا اصیلی
سرمایهگذار غیرآسیایی هم دارد.

یادشده ،آسیایی هستند ،اما این بان

جدول شماره ( .)2سهامداران بانك زیرساخت


سهامدارا غیرآسیایی

سرمایه اولیه

سهامدارا آسیایی

سرمایه اولیه

1/2

این

23/8

آلما

هند

8/1

فرانسه

9/1

روسیه

2/2

برزیل

9/2

كره جنوبی

9/7

بریتانیا

9/1

استرالیا

9/7

ایتالیا

2/2

اندونزی

9/1

اسپانیا

1/8

تركیه

2/2

هلند

1

عربستا

2/2

لهستا

1/8

ایرا

1/2

سوئی

1/7

تایلند

1/1

مصر

1/7

سایركشورهای آسیایی

11/1

سایر كشورها

9/1

مجمور

72

مجمور

22

 سرمایه اولیه به میلیارد دور است.
منبع :شریعتینیا1 :1931 ،

تاكنو تمامی ده عضو ات ادییه كشیورهای جنیو شیرق آسییا (آسیهآ )( ،انیدونزی،
مالزی ،سنگاپور ،تایلند ،ویتنام ،برونئی دارالسالم ،كامبوم ،وئوخ ،میانمار و نیز فیلیپین كیه
مقر بان

توسعه آسیایی در آ قرار دارد) ،بههمراه پنج كشور جنو آسیا (هنید ،پاكسیتا ،

سریالنكا ،بنگالدش و نپال) و نیز سه كشور عربی (كویت ،قطر و عما ) و دو كشیور آسییای
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میانه (قزاقستا و ازبكستا ) بههمراه مغولسیتا و ایین یادداشیت تفیاهم تأسیی

بانی

آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت را بهعنوا اعضای مؤس  ،امضا كیردهانید .در سیال 2112
مفاد موافقتنامه تأسی

بان

آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت ،تنظیم و نهایی و با تصویب

آ توسط اعضا تا پایا سال این بان

شد .پیذیرش هیر عضیو جدیید

بهطور رسمی تأسی

منوط به موافقت اعضای پیشین است .سهام و وز ر ی كشورهای عضو این بان

بر اسیاخ

میزا تولید ناخالص داخلی (بر حسب برابری قیدرت خریید) تعییین خواهید شید .سیرمایه
پیشنهادی  111میلیارد دوری بان

كه توسط اعضای مؤس

تأمین خواهد شد ،كمتر از سرمایه  121میلیارد دوری بان
دوری بان

بیهشیرا جیدول شیماره ()2
توسعه آسیایی و  229میلییارد

جهانی است (مرادپور .)1939 ،مقامات اینی اعالم كرده بودند كیه  91میارخ

 2112پایا مهلت ال اق به عنوا عضو بنیانگذار بان

خواهد بود؛ این به آ معنی بیود كیه

از این تاریخ ،درخواست ورود به بان

داشته باشد ،بهعنوا عضو عیادی بیه

كشوری كه پ
بان

خواهد پیوست (موسوی شفائی .)1 :1931 ،حق ر ی در این بان

بیر اسیاخ فرمیولی

پیچیییده م اسییبه خواهیید شیید .در اییین فرمییول بییه متغیرهییایی اییو میییزا سییرمایه
اختصاصدادهشده توسط هر كشور ،حجم اقتصاد آ و مؤسی

بیود ییا نبیود آ  ،توجیه

خواهد شد .همچنین  72درصد حق ر ی ،به طور ان صاری در اختیار اعضیای آسییایی قیرار
خواهد گرفت .با توجه به مبلغی كه كشورها به این بان

اختصاص دادهاند ،مییتیوا گفیت

حق ر ی هند  7/21درصد ،روسیه  2/39درصد ،اندونزی  9/17درصد ،برزیل  9/12درصید و
حق ر ی این  22/12درصد كل آرا خواهد بود ).(Huang, 2015
از نظر كارشناسا  ،واگذاری این میزا حق ر ی به پكن ،در عمیل قیدرت وتیو كیرد
تصمیم های كلیدی همچو تعیین ساختار بان  ،افزایش سرمایه و عضویت را به این كشیور
خواهد داد ،زیرا بر مبنای تصمیمات اجالخ سنگاپور ،تصمیمگیری درباره هركیدام از میوارد
فوق كه «تصمیمات مهم» 1هستند ،به دستكم  72درصد كیل آرا نییاز دارد .البتیه وزم بیه
مكر است كه بهدلیل جذ كشورهای مهم غربی ،بههاهر این و كشورهای قدرتمنید غربیی
بر سر حذف حق وتو در این بان

به توافق رسیدهاند (شریعتینیا.)9 :1931 ،
. Major Decisions

1
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ازآنجاكه دارا بود اقتصاد پیشرو و قدرتمند و جایگیاه ان صیاری در نهادهیای میالی و
پولی جها  ،یكی از ابزارهای ابرقدرتی آمریكا بوده و این امر با كم

مت یدا واشینگتن در

جها م قق شده است ،پیوستن مت دا غربی آمریكیا بیه ایین بانی  ،یكیی از مهیمتیرین
االشهای اقتصادی آمریكا است ) .(Perlez, 2015استوارت پاتری  ،1عضیو شیورای روابیط
خارجی آمریكا ،2اقدام مت دا واشنگتن (فرانسه ،آلما  ،ایتالییا و بریتانییا) در پیوسیتن بیه
بان

به نظیم آمریكیایی جهیا توصیی

آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت را ضربهای مهل

كیرده اسیت ) .(Patrick, 2015بیهعبیارت دقییقتیر ،ایین اكنیو بیا كمی

قیدرتهیای

درحالتوسعه و مخال یكجانبهگرایی آمریكا ،در حال ایجاد نهادهای موازی و مكملیی اسیت
كه از طریق آنها بتواند جایگاه بینالمللی و نفوم سیاسی خود را ارتقا داده و تثبیت كند.
باید خاطرنشا كرد كه اهمیت بان

آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت ،بیهدلییل تیأثیر

آ بر روابط دوجانبه آمریكا و این ،بسیار بیشتر از بان
بان

توسعه جدید بریك

توسعه جدیید بیریك

اسیت ،امیا

نیز دارای اهمیت فراوانی در ارتقای جایگاه اقتصادی قیدرتهیای

نوههور است ) (Yu, 2015كه در ادامه بررسی خواهد شد.
 .6بانك توسعه جدید گروه بریکس
ب ث درباره بان

جدید توسعه از اجالخ اهارم بریك

و در اجالخ دوربا در سال  2119پایهگذاری بان
توافقنامه تشكیل بان

جدید توسعه بهطیور رسیمی اعیالم شید.

جدید توسعه در پنجاه ماده تصویب شد كه بر اساخ آ  ،مقر این بانی

در شانگهای این است .البته این بان

میتواند دفاتر وزم برای انجام وهای خیود را تأسیی

كند و نخستین دفتر منطقهای نیز باید در ژوهانسبورگ تأسی
اعضای مؤس

در دهلی نو در سال  2112آغاز

شود .شورای حكام متشیكل از

بان  ،یعنی پنج عضو بریك  ،تصمیمگیرندگا اصلی هسیتند كیه مییتواننید

برای عضویت و یا حضور ناهر كشورها و مؤسسهها در بان  ،تصیمیمگییری كننید .كشیورهای
عضو با سرمای اولیه  111میلیارد دور برای ایجاد بان

توسعه موافقت كردهاند.

. Stewart Patrick
. Council on Foreign Relations

1
2
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بهاینترتیب بان

بریك

به یكی از نهادهای بزرگ مالی اندجانبیه توسیعه در جهیا

تبدیل شده و برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی كیال كشیورهای عضیو ،پاییه مناسیبی
جدید توسعه میتوا به تالش برای كاهش ناكامیهیا

خواهد بود .از دیگر اهداف ایجاد بان

و شكستهای بوروكراتیكی كه كشورهای درحالتوسعه در هنگام دریافیت وام و كمی هیای
مالی از نهادهای برتو وودز روبهرو میشوند ،اشاره كرد (بهرامی.)112 :1931 ،
بان

توسعه جدید 1گروه بریك  ،كیار خیود را در  21ژوئییه  2112بیا هیدف تیأمین

مخارم طراهای زیرساختی در كشورهای عضو و با سرمایه  111میلییارد دوری آغیاز كیرد.

این بان

قرار است  21میلیارد دور در بخش طراهای زیربنیایی هزینیه ،و یكصید میلییارد

دور را بهعنوا مخیره در این بان
كیویكامات 2هندی ،رئی
بریك

نگهداری كند ) .(The Diplomat, 2015در حال حاضر

این بان

است .این امر نشا دهندة این نكته هری اسیت كیه

با توجه به انتخا اهره ای متخصص در حوزه بانكداری ،قصد ندارد از بانی

جدیید

توسعه ،بهعنوا نهادی سیاسیی اسیتفاده كنید ) .(Yu, 2015لسیلی ماسیدرو  ،9از فعیاو
حوزه بانكداری از آفریقای جنوبی بهعنوا معاو بان
بخش فعالیتهای آفریقای جنوبی بان
كامات ،پنج سال است و پ

بریك

معرفی شده است .وی میدیر

آمریكایی مرییل لیینچ 1بیوده اسیت .میدت ریاسیت

از او ،كشورهای برزیل و روسیه باید فردی را بیهعنیوا رئیی

معرفی كنند ).(Financial Times, 2015

1

). New Development Bank (NDB
). Kundapur Vaman Kamath (K.V. Kamath
3
. Leslie Maasdorp
4
. Merrill Lynch
2
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جدول شماره ( .)4میزان سهام ،رأی و سرمایه در بانك بریكس

تعداد سهام درصد سهام

کشور



درصد حق رأی

سرمایه

برزیل

111هزار

21

21

11

این

111هزار

21

21

11

هند

 111هزار

21

21

11

روسیه

 111هزار

21

21

11

آفریقای جنوبی

 111هزار

21

21

11

تعداد سهام تخصیص نیافته

 211هزار

-

-

21

مجمور

 1میلیو

111

111

111

 بر حسب (میلیارد دور) درم شده است
Source: Agreement on the New Development Bank, 2014

در اهارمین اجالخ سرا بریك
جدیدی تأسی

در سال  2112در هند ،اعضا تصیمیم گرفتنید بانی

كنند .در اجیالخ پینجم در سیال  2119در آفریقیای جنیوبی ،ایین تصیمیم

رسانهای و مقدمات تأسی

بان

فراهم شد ) .(The Diplomat, 2015برخالف بان

كه حق ر ی در آ بر اساخ میزا سهام م اسبه میشود ،در بان
ر ی برابر دارند و هیچ كشوری حق وتو ندارد .هدف از تأسی

جهیانی

بریك  ،همه كشورها ی

این بان « ،بسییج منیابع بیرای

پروژههای زیربنایی و توسعه پایدار در كشیورهای بیریك  ،اقتصیادهای درحیالههیور و دیگیر
كشورهای درحالتوسعه» اعالم شده است .بر اساخ موافقتنامه ایجاد بانی  ،ورود كشیورهای
عضو سازما ملل مت د به این بان

آزاد است (Agreement on the New Development

).Bank, 2014
به نوشته تارنمای رسمی بان ( ،)2این بان

و سایر نهادهای مشابه ،مكملیی بیرای نهادهیای

پولی و مالی غربی هستند كه ت ت نفوم و سیطره ایاوت مت ده قرار دارند .مقامات بریك
دارند كه تأسی

سیعی

نهادهای مالی و پولی جدید ،باعث ایجاد این تصور نشود كه قدرتهای نوههیور

در پی بهاالش كشید سیستم مالی و اقتصادی جها هستند .بهعبارت دیگر ،آنها سیعی دارنید
به قدرتهای غربی به ویژه آمریكا این پییام را منتقیل كننید كیه بانی

آسییایی سیرمایهگیذاری
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زیرساخت 1و بان

بریك

و سایر نهادهای مشابه مالی و پولی كه توسط قیدرتهیای نوههیور و

غیرغربی جها ایجاد شدهاند ،با هدف ایجاد ی

نهاد مكمل 2و نه جایگزین 9برای بان

جهیانی و

صندوق بینالمللی پول ایجاد شیده انید و قصید دور زد سیسیتم فعلیی میالی جهیا را ندارنید.
انا كه وزیر اقتصاد و دارایی این ،جیوی لو (Times of India, 2015) 1و رئی

بان

كامیات

تأكید كردهاند كه هدف اصلی بان  ،بهبود سیستم مالی و پولی جها از طریق ایجاد نهادهیای
جدید است .ایجاد نهادهای مالی و پولی توسط قدرتهیای نوههیور ،نتیجیه افیزایش قیدرت
اقتصادی این كشورها است .پ

از ب را اقتصادی در سال  2118و كاهش رشد اقتصیادی

قدرت های غربی و سنتی جها  ،این قدرت های نوههور بودند كه بیا تیداوم رشید اقتصیادی
خود ،خواها افزایش سهم خود در مدیریت كال جها بیهوییژه در شیورای امنییت ،بانی
جهانی و صندوق بینالمللی پول شدند ) .(Yu, 2015اما باید به این نكته نیز توجه كرد كیه
قدرتیابی اقتصادی اعضای بریك

بهمعنای حاشیهنشینی مطلق قدرتهای سنتی در نظیام

بینالمللی نیست .بررسی دقیق تاریخ اقتصاد سیاسی بینالمللی نشا میدهد كه كشورهای
توسعهیافته امروز بارها با ب را های بینالمللی اقتصادی و سیاسی روبهرو بودهاند ،اما موفیق
شدهاند اقتصاد خود را بازسازی كرده و بار دیگر نقش خیود را در اقتصیاد جهیانی و تجیارت
بهدست آورند .در واقع ،ههور برخی از كشورهای درحالتوسعه بهمعنی ی

تغیییر احتمیالی

در تجارت بینالمللی از وضعیت نامتعادل گذشته خود ،به نوعی تعیادل در نقیش و وضیعیت
بین كشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته است ).(Dadush and Stancil, 2010: 1
سیاست خارجی این و سایر اقتصادهای نوههور به ویژه روسیه و هند در حال حركیت
بهسوی تجدید نظام بینالمللی از طریق ایجاد نهادهای موازی با سیاختارهای ت یت هیدایت
آمریكا است ) .(Sebastian Heilmann et al, 2014: 1این به آ معنا است كه كشیورهای
درحالتوسعه كه در مدار قدرتهای غربی قیرار نمییگیرنید ،از تقسییم قیدرت در نهادهیای
مختل به ویژه در نهادهای مالی و پولی رضایت نداشته و خواها افزایش نقیش و ت كییم و

1

. Asian Infrastructure Investment Bank
. Supplement
3
. Supplant
4
. Lou Jiwei
2
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تثبیت جایگاه خود در نظام بین الملل هستند .اعضیای بیریك

در ایین میورد كیه آمریكیا نبایید

قدرت مسلط و تصمیمگیر اقتصاد جهیانی باشید ،اشیتراک نظیر دارنید .آنهیا بیا یكجانبیهگراییی
واشنگتن و سایر قدرتهای سنتی در حلوفصل مسائل بینالمللی مخال بوده و خواسیتار تغیییر
در ساختار و تقسیم قدرت در عرصه جهانی و نیز بهرهمندی از نفوم بیشتر در صندوق بینالمللیی
پول و حق ر ی بیشتر در آ هستند .كشورهای عضیو بیریك

بیهطیور جیدی درصیدد تقوییت

مواضع خود در حوزههای مختل بهویژه در حوزه اقتصادی بوده و در همین راستا خواها حیذف
دور از معامالت اقتصادی بینالمللی هستند .در حال حاضر ،ایین و روسییه ،ییوا و روبیل را در
منطقه خود ،تبدیل به ارز مرجع كردهاند ).(Slobodnikova and Nagyova, 2011: 5
ب را هیای اقتصیادی سیال  2118در كشیورهای اروپیایی و آمریكیا ،باعیث افیزایش وز
اقتصادی قدرت های نوههور شد و به آنها اعتمادبهنفی

وزم بیرای حضیور بیشیتر در نهادهیای

جهانی بهویژه نهادهای مالی و پولی را داد .بهاینترتیب آنها خواستار حضور در حكمرانیی جهیانی
و نقش بیشتر در حلوفصل ب را ها و مسائل شدند ).(Cooper and Antkiewicz, 2008: 86
با آغاز ب را مالی ،انتقال قدرت مالی از غیر بیه شیرق بیا سیرعت بیشیتری دنبیال شید.
درحالیكه آسیا در مدتزما كوتاهی با االشهیای زییادی بیهوییژه در زمینیه اقتصیاد بیاز
روبه رو شد ،اما رشد اقتصادی این منطقه اندا كیاهش نیافیت .بیهایینترتییب كشیورهای
آسیایی به ویژه این و هند ،با ادامه رشد اقتصادی خود به قطبهای اصلی تجارت و اقتصیاد
بینالملل تبدیل شدند.
اروپا و آسیا از دیرباز دو حوزه اصلی تعامالت بینالمللی را تیشكیل دادهاند .اروپا یكی
از قطبهای اصلی جها غر است كه در دورا مدر  ،نقیش شاخصی در نظیام بینالملل
برعهده داشت و پ

از پایا جنج جهانی دوم نیز در همراهی با آمریكا و در قالب جها

غر  ،ایفای این نقش را البته در مقام حوزه پیرامونی آمریكا ادامه داد .اما آسیا در طول این
دورة طوونی ،از مدار مركزی اقتصاد و سیاست جهانی به حاشیه رانده شده و موقعییت قیاره
كهن در سایه جها اروپام ور و غر م ور قرار گرفت .بااینحال ،نخستین دهه قر
بیستویكم ،شاهد آغاز ارخش تاریخی در نظام بینالملل و موازنهها و مناسبات قدرت در
اقتصاد و سیاست جهانی بوده است .اگراه آثار ،پیامدها و افق آیندة این ارخش هنوز
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پرابهام بهنظر میرسد ،اما تردیدی نیست كه سده جاری ،تفاوتهایی بنیادی بیا گذشته
خواهد داشت (سلیما پور .)21 :1939 ،به اعتقاد برخی از كارشناسا  ،آسیا با وجود در
حاشیه بود در دور ا نظام دوقطبی ،همواره مركز ثقل قدرت و ثروت بوده است؛ بهگونهای
كه حتی در سال  1821قاره آسیا حدود  23/2درصد از تولید ناخالص داخلی جها را در
اختیار داشته است ) .(Mahbubani, 2011: 58اكنو پ

از مدتها حاشیهنشینی در

اقتصاد و تجارت بینالملل ،این قدرتهای آسیایی هستند كه بههمراه سایر كشورهای
درحالتوسعه از قاره های مختل

جها  ،در پی ایجاد نهادهای مالی و پولی برای ارتقای

جایگاه بین المللی خود هستند .این كشورها با اتخام دیپلماسی اندجانبه و افزایش
همكاریهای درو گروهی ،افزایش نفوم سیاسی و دیپلماتی  ،رشد اقتصادی و ثبات را در
دستوركار قرار دادهاند.
نتیجهگیری
پرسش اصلی مقاله حاضر این بود كه ارا قدرتهای نوههور و درحیالتوسیعه ،در پیی
ایجاد نهادهای جدید بهویژه در عرصه مالی و پولی هستند .در پاسخ به ایین پرسیش ،ضیمن
واكاوی عنوا «قدرت های نوههور» و شاخص های سنجش و شناسایی این كشورها ،مسیر و
دویل آنها برای ایجاد نهادهای جدید مالی و پولی بررسی شید و همچنیین اهیداف و نقیش
این در بلوک قدرت های نوههور مورد تبیین قرار گرفت .یافته های پیژوهش حكاییت از آ
دارد كه با پایا جنج جهانی دوم و برآمد نظام دوقطبی ،آمریكا بهعنوا رهبر كشیورهای
سرمایه دار جهانی با ایجاد نهادهای متعدد و مختل در تمامی عرصهها و زمینههیا سیعی در
افزایش و نهادینهسازی قدرتش و همچنین تقسیم هزینهها با سیایر كشیورهای مت ید خیود
داشت .با فروپاشی شوروی و بهوجود آمد جها ت قطبی ،آمریكا كیه دیگیر رقیبیی بیرای
خود در عرصه بینالمللی نمی دید ،نهادهای موجود را حفی كیرد و میانع انجیام اصیالحات
ساختاری در آنها با توجه به شرایط جدید جها شد .بهمرور زما و با افیزایش هزینیههیای
نظامی گری آمریكا در عراق و افغانستا و خیزش اقتصادی قدرتهای نوههیور و كشیورهای
درحالتوسعه و تبدیل آ به قدرت سیاسی و نفوم دیپلماتی  ،ایین كشیورها كیه از تقسییم
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قدرت و حق ر ی در نهادهای جهانی بهویژه در سازما های پولی و میالی رضیایت نداشیتند،
ضمن پیگیری اصالا آنها ،درصدد ایجاد نهادهای میالی و پیولی جدیید برآمدنید كیه ضیمن
حف پرستیژ تجدیدنظرطلبانه در مورد وضعیت سیاختاری سیازما هیای اقتصیادی ،تصیویر
بازیگر درو سیسیتم و غیرایالشطلیب در مقابیل هنجارهیای بیینالمللیی را بیه جهیا و
قدرتهای سنتی ارائه كنند.
از سوی دیگر ،با آغاز ب را اقتصادی در غر در سال  2118و افزایش انتقال سیرمایه
و ثروت از غر به شرق و افزایش سرمایهگیذاری در كشیورهای آسییاییپاسییفی  ،جایگیاه
قدرتهای نوههوری مانند این و هند بیش از پیش ارتقا یافت .اقتصاد روبهرشد قدرتهیای
آسیایی بهویژه این و هند و در كنار این دو كشور تا حدی روسیه كه در عرصه سیاسی هیم
مخال یكجانبه گرایی آمریكا هستند و از سازوكار تقسیم قدرت در نهادهای بینالمللیی هیم
رضایت اندانی ندارند ،باعث ایجاد نهادهای موازی بهوییژه در زمینیه پیولی و میالی شیده و
هژمونی اقتصادی و نهادی آمریكا و غر را به االش كشیده است .آمارهیای معتبیر جهیانی
نشا از افزایش قدرت اقتصادی كشورهای آسیایی بهویژه این و هند و نقش صیعودی آنهیا
در تجارت و اقتصاد بین الملل دارد .با توجه به نقش اقتصیاد پیشیرفته و پیشیرو در افیزایش
قدرت ملی كشورها ،انتظار می رود در آینده با توجیه بیه افیول نسیبی قیدرتهیای غربیی و
خیزش كشورهای درحال توسعه به ویژه اعضای بریك  ،نظیام اقتصیادی بیینالملیل ،حالیت
متعادلتر و متواز تری به خود بگیرد.
در مورد دو بان

بررسی شده در این مقاله نیز باید خاطرنشا كیرد كیه بانی

جدید بریك  ،مكمل بان

آسیایی سیرمایهگیذاری زیرسیاخت اسیت ،زییرا بانی

توسیعه
بیریك ،

به دلیل تنور جغرافیایی اعضای بریك  ،تمركز بیشتری بر مناطقی او آفریقیا و آمریكیای
وتین خواهد داشت .همچنین همه اعضای بیریك  ،عضیو مؤسی
هستند كه این امر نیز منجر به تقویت هر دو بان
دیگر بان

بانی

آسییایی سیرمایه

و همكاری بین آنها خواهد شید .اهمییت

آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت در این امیر اسیت كیه قیدرتهیای نوههیور بیا

درپیش گرفتن سیاست درهای باز و نوسازی اقتصادی خود ،مت دا آمریكا را نییز مجیذو
ساختارهای جدید كردند و كشورهایی كه در مدار اقتصادی و سیاسیی غیر و آمریكیا قیرار
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دارند ،با وجود مخالفت آمریكا به بانكی پیوسته اند كه این در آ نقش م وری و مهمیی را
ایفا میكند .این مقاله همچنین بر این نظر است كه بهدلیل خیزش این و سایر قدرتهیای
نوههور ،آنها خواستار تغییر در ساختار نهادهای جها بیهوییژه سیازما هیای پیولی و میالی
هستند .این كشورها مدعی اند كه جایگاه كشورها در نهادهای غربی ،از جمله نهادهای میالی
و پولی برتو وودز ،بازتا ص ی ی از موازنه قوا در عرصه اقتصادی نیست و دقیقا به همیین
دلیل است كه آمریكا نگرا ههور نهادهای موازنهگری مانند بان

بیریك

و بانی

آسییایی

سرمایه گذاری زیرساخت اسیت ،زییرا هیم هژمیونی اقتصیادی جهیانی آمریكیا را بیهایالش
میكشند و هم مت دا این كشور را به این كه رقیب آمریكا است نزدی تر میكنند.
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