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Abstract 

After World War II, the United States succeeded in establishing its currency, the 

Dollar, as the international reference currency, gaining the position of the world's 

leading economic and military power while leading the capitalist world. The US 

Dollar, according to existing metrics, still maintains its hegemonic position in the 

international monetary and financial system. In the new century, events such as 

the Euro currency supply, the 2008 financial crisis, and China's persistent efforts 

to internationalize its currency have gone to seriously challenge the hegemonic 

position of the Dollar. In this regard, the main concern of the article is to look for 

the factors that perpetuate the hegemony of the Dollar in the international financial 

and monetary system. The hypothesis tested in this regard is that the continued 

hegemony of the US dollar relies on the structural strength of the US in both 

economic and political areas and based on factors such as the depth of the capital 

market, ease of access to the dollar, security commitments and trust. The paper 

shows that the lack of these factors in relation to the Euro and the Yuan has 

prevented them from becoming hegemonic currencies. The findings of this study 
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are very important for our country, which is severely facing the difficulties caused 

by financial sanctions due to the hegemonic position of the Dollar in the 

international economy today. 

Keywords: Dollar hegemony, Yuan, Euro, International Political Economy, 

United States 
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 چکیده
ایاالت متحده آمریکا، پس از جنگ جهانی دوم، به جایگاه قدرت اول اقتصااااد  و نیامی 

دار  را بر عهده گر ته بود، مو ق رهبر  جهان ساارمایه کهیدرحالجهان دساای یا ی و 

المللی مطرح ساااازدم امروز نیال دالر عنوان ارز مرجع بینخود را بهشاااد دالر، واحد پولی 

ها  موجود، همچنان موقعیی هژمونیک خود را در نیام پولی ایاالت متحده بنا بر ساان ه

المللی حفظ کرده اسایم در قرن جدید، رخدادهایی همچون عرهاه پول واحد و مالی بین

المللی کردن واحد پول خود، هنوز ا  بینو تالش پیگیر چین بر 2008یورو، بحران مالی 

سته ساس، دغدغه نتوان اند، موقعیی هژمونیک دالر را با چالش جد  مواجه کنندم بر این ا

ست و  عوامل  صلی مقاله، ج المللی و ی بینو پولهژمونی دالر در نیام مالی  بخشتداوما

متکی بر قدرت ساختار   رهیة مورد آزمون این بوده اسی که تداوم هژمونی دالر آمریکا 

سرمایه،  سی و مبتنی بر عواملی همانند عمق بازار  سیا صاد  و  این کشور در دو حوزه اقت

ا الا، زمینه سااهولی دسااترساای به دالر، تعهدات امنیتی و اعتماد بوده که به صااورتی ه 

تداوم هژمونی این ارز را  راه  کرده ندم این پژوهش نشاااان داده که نبود اینتثبیی و   ا

به ارزها  هژمونیک شاااده اسااایم  هاآنعوامل در ارتباط با یورو و یوان، مانع تبدیل 

شاادت در تنگناها  ناشاای از ها  این تحقیق برا  جمهور  اسااالمی ایران که بهیا ته

المللی امروز قرار دارد، حائال ها  مالی ناشی از جایگاه هژمونیک دالر در اقتصاد بینتحری 

 اهمیی بسیار  اسیم
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 مقدمه

ا م  ی همیاره که امروز در عرصااه املپ لی ی و مل ی ن نترین مساالی ی یکی از مهم
ای اساالساای نیدهت نرتری د ر و ان  رم در املپ لی ی نرای اادیشاامادام مساا  ه

ا ضرب رم نه ااحصلر حق هلی جهلای وا م ل است. محیریت د ر در لرداختن ن
و مزایلی فردی نه این کشااایرت اعکل کرده ایل ت متحده رمریکلت قدرت ماحصااارنه

اد اعملل تحریم رورده و  را نرای ایل ت متحده نه ارمغلم هلی مل یمتعددی هملا
هل افزای  داده است. روس هت ایرامت وازویال و قدرت این کشیر را در اعملل تحریم

هل تل حد زیلدی نه جلیگله ااد که اجرای رمهلیی نیدهکره شااامل ی هدج مالزات
ا م  ی و اسااتدلده انزاری ایل ت متحده از این جلیگله  نمل ی ن -د ر در املپ لی ی
 وانسته نیده است.
ملپ لی ی ن ندر ریشاااه تلریخی نرتری د ر در عرصاااه ا ید یلنی  نل ا م  یت 

شت. لس از جاگ جهلای دوپ د ر  تحی ت لس از جاگ جهلای دوپ را در امر دا
یجه نه ذخ ره لشاااتیااه ترین قدرت اقتصااالدی جهلای و نل تعایام نزرگرمریکل نه

مثلنه ا م ل تبدیل شد و نهطالی این کشیرت نه هسته اص ی مدیریت املپ لی ی ن ن
سه ل تالرت ن ن سم لرداخت در ت ا م ل ان  مؤثری ایدل کرد. در واقع یک مکلا 

اابلشات ن   از ا می از ذخلیر طالی جهلم در ایل ت متحده رمریکل سابگ دردید 
سبلت مل ی جه شیر از ذخلیر طالی که مال ستدلده این ک صم ملت و احیه ا لم نه ت
شید ) سته  سلی ی هملااد  .(Forbes, 2018خید وان ستگی در حل ی نید که م این وان

نلزساالزی اروللی برنی و پالن و تنییت ارت  ایل ت متحده رمریکل در طی جاگ 
تحده رمریکل کره و ویتالپ ندین معای نید که زملای فرا خیاهد رسااا د که ایل ت م
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سرملیه شد د رهلیی را که  صی و دو تدیگر قلدر ابل صی هلی خلرجی در دارام خ
د ر معلوضااه املید  35دساات داراد نر اساالم ق مت میردتیافق هر اواس طال 

وودز س ستم نرتیم  ( و درات اه دیری اگذشت که299-290. ص ت1392)د  پ نت 
ش 1970در دهه  سم ارخ ارز  شت فروریخت و مکلا  ستت )الور ربلز د نل پ و و
لس از شااالور شاادم ارخ ارز تلکایم ا ز د ر رمریکل در  (.173-172. ص ت1397

جلیگله لرطرفدارترین ذخ ره ارزی جهلمت ن شااترین مبلد ت را نه خید اختصاالص 
شترین ان  را در ذخلیر ارزی نلاک داده و سییه ن  هلی مرکزی جهلم و همچا ن ت
 .(IMF, 2020)داشته است ا م ل نر عهده ن ن

امروز د ر همچالم از میقع ت هژمیا ک نرخیردار استت امل درصد کلرنست 
ست. در رم هم در ذخلیر ارزی جهلای و هم در تالرت ن ن ا م ل در حلل کله  ا
تیام از ی که همچالم میادیاهنهع ن حلل این رواد کلهشی تدریای و کاد است؛ 

ایدل امیده است.  ا م  یت که د ر در املپ لی ی ن نتداوپ تلریخی انشی سخن دد
هلی هژمیای ترین للیهعایام یکی از مهما م  ی و نهاین کلرکرد د ر در عرصاه ن ن

ساای جلیگزیای ارزی دیگر رمریکلت در نلب چگیاگی تداوپ هژمیای د ر و امکلم
ؤا ت نس لری را جلی د ر متالسگ نل تحی ت ایین در عرصه اقتصلد س لسی سنه

ترین تحی تی که ساابگ رواق کرده اساات. یکی از مهم در ن ن اادیشاامادام مکر 
ستت ایالد ییرو در ساای جلیگزیای ارزهلی دیگر نهنحث امکلم شده ا جلی د ر 

ستلی  1990دهه  ست که چ ن در را صلدی چ ن و اقداملتی ا و نعد از رم رواق اقت
عایام واحد لی ی درفته است. در واقع ایالد ییرو نه ا م  ی کردم ییام در ل  ن ن

صلدی چ ن نه شد اقت شترک و ر شد تل م سبگ  صلدی  مثلنه یک قدرت عمده اقت
ا م لت مس  ه افیل هژمیای د ر و تدریج در محلفل دااشگلهی اقتصلد س لسی ن ننه

 ی عایام یک مکلا ساام لرداخت مکر  شااید. این در حلجلیگزیای ییرو و ییام نه
ا م  یت د ر همچالم ان  ارز نرتر را در س ستم هلی معتبر ن نداده است که مکلنق

ملپ لی ی ن نن ن نل وجید ارزهلی ا م ل نر عهده دارد. ان  نرتر د ر در ا ا م  ی 
اد ییرو و ییام را می ملا مل اقتصااالدی و رق بی ه نه عیا تیام ن   از هر چ زی 

ایل ت متحده رمریکل در نعد س لسی و اقتصلدی  هلیی اسبت داد کهس لسی و مزیت
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ست؛ چراکه تکیر در املپ تلریخی ارزهل نهاز رم شلم میهل نرخیردار ا دهد خینی ا
ا م ل مساات زپ دارا نیدم قدرت ساا لساای و که نرتری هر لی ی در املپ ارزی ن ن

 ,Eichengreen et al, 2019) اقتصلدی تیسط کشیر صلحگ حق ضرب رم ارز است

P.12ده کلوی مؤ  نلهدج وا تداوپ (. نر این اسااالم در این لژوه   هلی مؤثر نر 
ا م  ی لرساا  اصاا ی مکر  این اساات که ایل ت هژمیای د ر در املپ لی ی ن ن

چل   نل وجید  حده  اه مت یدت چگی جد نل ظهیر ییرو و ییام در قرم  هلی مرتبط 
صه ن ن ض ة  ا م  یمیفق نه حدظ میقع ت هژمیا ک د ر در عر ست و فر شده ا

سلختلری  ست که ایل ت متحده نل تک ه نر قدرت  ستل این ا میرد رزمیم در این را
سی و نهره س ل صلدی و  افزا از عیام ی هملااد عمق د ری همخید در دو حیزه اقت

سی نه د رت تعهدات اما تی و اعتملدت زم اه تثب ت و  ستر سهی ت د سرملیهت  نلزار 
 را در نرانر چل   الشی از ییرو و ییام فراهم کرده است.تداوپ هژمیای ارز خید 

یا ت متهده و هومونی  1 . چارچوب مفهومی: پیوند قدرت ساااختاری ا

 شدن د ر

هلی درک منی ه قدرت در ت یکی از راه«سااایزام اساااتراج»لردازاای همچیم امریه
ی اهشاادرفتهیلذهلی ا م ل را شااالخت قیاعد و رویهعرصااه اقتصاالد ساا لساای ن ن

ا م  یت هاالرهلی منبیل خید را هلی نزرگ ن نت قدرتهلرمداااد که از طریق می
سلزملم سلزاد. نه این ترت گت روا میا م  یت جهلمهلی ن نهل و رویهدر چلرچیب 

قدرت  اصاااکال دردد که هل فراهم میامکلم اعملل قدرتی در نساااتر این رویه
سلختلری اما تیت تی  دیت مل ی سلختلری الم ده می ستراج چهلر ایع قدرت  شید. ا

ا م ل شالسلیی و داا  و فالوری را نر هم ن اسلم در عرصه اقتصلد س لسی ن ن
. نر این مبال ادرچه در تح  ل (20-19ت صاا . 1392نل پ و وسااتت اساات )کرده 

 ل قدرت ساالختلری در عرصااه مل  ه میقع ت هژمیا ک د رت نلید ن شااتر نر تح 
قدرت سااالختلریت نر ل یادهلی م لم این ن ن حث  مل ماکق ن ا م  ی تک ه کردت ا

چالاکه در ادامه خیاهد رمدت چرایی تداوپ  رونیاسلختلرهلی قدرت تک ه دارد و از 
تیام نل میقع ت هژمیا ک د ر را افزوم نر قدرت سلختلری مل ی ایل ت متحدهت می

 در عرصهقدرت سلختلری اما تی و هم  در عرصههلی ایل ت متحده هم دیتیااما
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 تیض ح داد. و تالرتقدرت سلختلری در حیزه تی  د 
ا م  ی حدظ مکلا ساام لرداخت مامم در کالر هدج اهلیی ساا سااتم لی ی ن ن

ستم  س  ست. نه این مامیرت  شترک ارزی ا سکه م سه ل تالرت از طریق یک وا ت
ید از ایالد کلفی اندیاگی اطم الم حلصااال کاد و یک رپیم ارخ ا م ل نللی ی ن ن

سم تام م را نرای ج ید ری از عدپ  ارز را در ن ن ارزهلی م ی تعریف و یک مکلا 
مل ی ن    علدل  ملاز حد خلرجی در کشااایرهل فراهم ت  European Central) دیا

Bank, 2011عایام  م  ی نهایک کشیرت در سکح ن ن (. نرای درک ایاکه چگیاه لیل
لیل( عمل  دلاهساااهعایام کلرکردهلی واحد مبلد هت محلسااابه و ذخ ره ارزب )نه

اد )می نلزار )Cohen, 2008, P.87ک تدار و  مل ن ن اق عل ید ت نل  & Smith, Elanid(ت 

Farrands, 2001, PP.155-159 و ارتبلط انعلد اقتصاالدی و ساا لساای را نلهم در امر )
ندوم در امر درفتن  (؛ چراکهStrange, 1983a, P. 81; Strange, 1975, P. 21)درفت 

سی امی س ل صلدی و  ستعیامل اقت ستی از املپ ارزی د یلفت تیام نه تح  ل در
(Strange, 1983b; Strang 1976a.) 

هلی ا م  ی در درجه اولت وانساااته نه قلن  تتبدیل یک لیل م ی نه ارز ن ن
 ;Strange, 1989,P.100 ی اساات )ا ضاارب لیل ماقتصاالدی کشاایرح صاالحگ حق

Strange, 1976bصلدی مخت دی که نه کااده ترین عیامل تع  نعایام مهم(. عیامل اقت
ضع ت ارزی ن ن سه علمل رقلنت نرای تع  ن و ستت تحت تأث ر  شده ا ا م  ی ذکر 

قرار دارد. اطم الم نه ثبلت ارزب « اطم المت سهی ت دسترسی و عمق نلزار سرملیه»
ثبلتی در ارزب ارزت خکر ا م  ی اهم ت ح لتی داردت زیرا نیرای اساااتدلده ن نارز ن
گه کله  می داشاااتنا جذان ت رم را  یک ارز رم را افزای  و  نه  الم  هد. اطم  د
هلی ندهکلری خل   کشاایر تیااد تحت تأث ر عیامل متایعیت از جم ه میقع تمی

هلی اقتصاالدی یک ارز ینلاک مرکزی نلشااد. سااهی ت از دیگر ویژد و اسااتنالل
 یلفته و نلز کشیر صلدرکااده که هزیاها م  ی است. وجید نلزارهلی مل ی تیسعهن ن

ا م  ی شاادم یک ارز دهدت علمل اقتصاالدی مهمی نرای ن نمبلد ه ارز را کله  می
ست ) دهاد و نه (. نلزارهلی لرعمقت هزیاه معلمالت را کله  میLim, 2006, P. 7ا

شتری نهاین ترت گ م شیاد و از این سیی این نلزارهلی مل ی جذب میشتریلم ن 



 723     یوانچالش آن توسط یورو و  اندازچشمو  آمریکاموقعیت هژمونیک دالر 

 (.IMF, 1998یلند )طیر فزایاده کله  میهل نهطریق هزیاه
نرای تبدیل یک لیل نه ارز هژمیا کت در کالر عیامل اقتصااالدیت نلید عیامل 

(؛ چراکه یک Strang,1971; Strange, 1987, p.560)ساا لساای را ا ز در امر درفت 
ش سلیر ک ست نل  ستدلده از عیام ی ملااد حملیت املمی و دیپ ملت ک ممکن ا یر نل ا

 ,Engdahl) کشاایرهل نرای اسااتدلده از واحد لیل خید معلم ه ساا لساای ااالپ دهد

ای س لسی یلفته در زم اه(. اادیشمادام س لسی معتنداد که اقتصلدهلی تیسعه2008
نل چلرچیبظهیر می اد که  قلاکا قلایایت  قلایم هلی  یم اسااالسااای و حلکم ت 
تیام نه ااد. عیامل ساا لساای مؤثر نر هژمیا ک شاادم یک ارز را میشاادهمشااخ 

نادی ا م ل تنس مدودسته ک ی س لست داخ ی و ان  کشیر در ترت بلت اما ت ن ن
کل قدرت لی ی را می 1«وا تر»(. نر طبق امر  ,P.2008Helleiner ,23) امید نل ات تیام 

سی س ل ستر  اگت نل دو ت دارای ارتنل داد. هملم نه عیامل  دیاه که ارزب للیدار ا
جلیگله یک کشیر  اقتدار اهلدی مشخ  و س ستم س لسی دمیکرات ک مرتبط نیدت

ست ن ن س ل ستدلده از یک لیل در ترت بلت اما تی  ا م ل ا ز تأث ر ااکلراللذیری نر ا
 (.Walter, 2006, pp. 51-71عایام ارز هژمیا ک دارد )م ی نه

 های هومونی د ر ایا ت متهده آمریکا. پایه2

سی ن ن س ل صلد  تیام مابع هژمیای رمریکل در ا م لت د ر را مینر مبالی رویکرد اقت
ا م  ی در امر درفت. مرکزیت د ر در ساا سااتم لی ی جهلایت سااتیای سااکح ن ن

(. هژمیای Norrlof, 2014, p.1051اساالساای در قدرت جهلای ایل ت متحده اساات )
صلدی سی ایل ت متحده رمریکل قرار درفته د ر نر دو للیه قدرت اقت س ل و این  و 

ست که نل وجید نحرام شده ا سبگ  ضع  ت 2008هلی مل ی متعدد هملااد نحرام و
عایام یک ارز هژمیا ک نه ح لت خید د ر ایل ت متحده رمریکل همچالم نتیااد نه

 ادامه دهد.

 دی هومونی د رهای اقتصاهیپا .1-2

ا م  ی ایدل املیدت نلزیگرام اقتصاالد ساا لساای نرای راکه یک لیل نتیااد ان  ن ن

                                                                                                                                 

1. Walter 
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شاد. اطم الم نه ثبلت را مین ن شته نل تیام از ا م ل نلید نه ثبلت ارزب رم اعتملد دا
ستنالل نلاک مرکزیت صالح ت حرفه ای رم و للیداری ندهی عمیمی تب  ن طریق ا

سلبDabrowski, 2020کرد ) سری ح جلری ایل ت متحده نلعث تبدیل د ر نه (. ک
(. هر چندر p.1989Rosenau, &  Czempiel ,165) اساااتیک ارز مرکزی شاااده 

شادت د ر  شتر متکی نل صلدراتت نر د ر ایل ت متحده ن  صلدهلی دارای ملزاد  اقت
شتری در نلاک شته مین  شیرهل اابل شت فزایاده د ر در هلی مرکزی ک شید. نل اابل
کاد و در عمل می« ذخ ره ارزب»عایام هلی مرکزی این لیل نهترازالمه مل ی نلاک

سبگ تداوپ جلیگله هژمیا ک د ر می یک ترین دردد؛ چراکه عمدهچرخه متالوبت 
سی ن نسرملیه س ل صلد  صه اقت عایام ارز ا م  یت همچالم نه د ر نهدذارام در عر

کااد و ن   از هر ارز دیگریت د ر را نرای اسااتدلده در معلمالت و اصاا ی اگله می
ا م  ی راد. نر اساالم دزارب صااادون ن نداا م  ی اگه میهلی ن ندذاریساارملیه

درصد از ذخلیر ارزی جهلم نه  59ت حدود 2020ملهه چهلرپ سلل لیل در للیلم سه
(. وقتی کسااری IMF,2021تری  یم د ر نیده اساات ) 7د ر و مامیع رم ن   از 

سرملیه همراه و حسلب شیر نل ورود  سرملیه  صیرتنهجلری یک ک ملزاد حسلب 
شیدت ا کاد رو نه کله  ا م  ی را نلزی میرزب یک لیل که ان  ارز ن نماعکس 

هل را تشاادید یلند و نه این ترت گ کسااری تراز لرداخترودت ن که افزای  میامی
اد )می ملمWerner & Böller, 2021, P.51ک که در (. ه اه  هده  1امیدار دی مشااال
ل یستهت امل نل ارقلمی  ت ایل ت متحده نه شک ی2020 تل 1995هلی شیدت ن ن سللمی

سری حسلب ست )جلری رونهمتدلوت نل ک (. نل Tradingeconomics, 2021رو نیده ا
سلب جلری و افزای  ندهی سری در ح صرج وجید ک س رت  شیری این تد هلی ک

ی نرای افیل میقع ت هژمیا ک د ر در امر درفته ااشلاه تیاادیامهمچیم رمریکلت 
تیااد نه اعتملد مشاااتریلم د ر در هل میایاده ندهیشاااید. هر چاد که اابلشااات فز

 درازمدت رس گ نزاد.
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ernst-Otto+Czempiel&text=Ernst-Otto+Czempiel&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ernst-Otto+Czempiel&text=Ernst-Otto+Czempiel&sort=relevancerank&search-alias=books
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 2020 – 1995از سال  جاری ایاالت متحده آمریکاکسری حساب .1نمودار 

(worldbank, 2021) 

 
ا م  ی کااده رقلنت نرای وضع ت ارزی ن نسهی ت دسترسی از دیگر عیامل تع  ن

راحتی و رزادااه در نلزارهلی جهلای ا م  یت ارزهلیی هستاد که نهاست. ارزهلی ن ن
( از سلل 2)امیدار شملره  ا م لن ن هینلاک تسی یهلنر اسلم دادهشیاد. مبلد ه می

عل  یا م  ن ن هلیلرداخت از درصاااد 83از    ت ن2019تل  1989 نل ف  ت مرتبط 
س کلینه د ر امر تیاعتبلر ستر عایام یک علمل نه د ر نه یصیرت درفته و عدپ د

ضلیت شتریلم نلاک یمهم در الر ست. در رورم شده ا  کلیت د ر امر2019 لیهل ذکر 
ضع سی 88ارز بل گ خید را حدظ کرده و حدود  ت و صد کل ت سلبهیدر  یهلح

ست  یا م  ن ن سگ د ر ااالپ درفته ا  ,Bank for International Settlements)نرح

سلم رخرین رملرت در طیل دوره 2019 صد  96 ت د ر رمریکل2019-1999(. نر ا در
س ه  74هل در قلره رمریکلت فرایاد دریلفت و لرداخت س ل و اق لای صد در ماکنه ر در

 (.Federalreserve, 2021است )لص داده را نه خید اختص درصد در نن ه جهلم 79و 
 
 
 
 

-816

-716

-616

-516

-416

-316

-216

-116

-16
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     726

 
 2019 تا 1989المللی ارزهای مختلف از سال . گردش بین2نمودار 

(Bank for International Settlements, 2019) 

 
ا م  یت کاادة دیگر در رقلنت نرای دست لنی نه وضع ت ارزی بل گ ن نعاصر تع  ن

ای استر  اگ در قرم ایزدهم و اوایل قرم عمق نلزار سرملیه است. هاگلپ رواج جهل
عایام جهلم نید و میقع ت اسااتر  اگ نه نلزار مل ی  ادم نرترین نلزار مل ی ن سااتمت
شت بلای میارز ن ن سط نلزارهلی مل ی  ادمت ل شروت تی شد. این در حل ی ا م  ی ل 

عایام میااع اصااا ی پالن و ر ملم بل بلً نه د رااهنلزارهلی مل ی ساااخت اسااات که
(. یک س ستم مل ی Aliber, 1964, P.449) اادنیدها م  ی شدم ین و ملرک مکر  ن ن

سعه ستردهتی شلبل یلفته نه دو روب ارایه ط ف د ای از خدملت جلابی و جذب م
دهد یجذان ت ارز را افزای  م یلفتهتاز کشیرهلی دارای نلزارهلی مل ی کمتر تیسعه

(Greenspan, 2001)ام ر نلزارهلی . اهم ت د ر رمریکل تلنعی از اادازه و نلز نیدم نی
دذاری سرملیه این کشیر و همچا ن نرجستگی ایل ت متحده در تالرت و سرملیه

 .(Kirchner, 2019ا م  ی است )ن ن
ترین نلزار ا م  یت نلزارهلی مل ی ایل ت متحده رمریکلت نزرگدر املپ مل  ه ن ن

سلیر انلط جهلم  سبت نه  شیر ا سرملیه در این ک ست و نلزده نلزار  مل ی جهلای ا
درصااد  9/55ایل ت متحده  ت1(. مکلنق نل جدول Mee, 2020اساات )نرتری داشااته 

هلای را در اخت لر دارد و نیرم ا یییرک یکی از  یه ج مل هلی سااار نلزار عمق 
 شید.هلی جهلای محسیب میترین نیرمنزرگ
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 2021ترین بازارهای سرمایه جهانی در سال بزرگ .1جدول 
 مقدار کشور

 55.9 ایاالت متزئه آمریکا

 7.4 ژاپن

 5.4 چین

 4.1 بریتانیا

(statista,2020) 

 
هلی یکی دیگر از عیامل اقتصلدی هژمیای د ر ایل ت متحده رمریکلت سید شرکت

دهاد. سااهم دا ل را تشااک ل میای از نلزار سااهلپ رمریکلیی اساات که نخ  عمده
شاایدت تخم ن زده می درصااد 20ایل ت متحده از محصاایل داخ ی جهلای کمتر از 

شرکتدرحل ی ستنر در ایل ت متحده تنریبلً ا می از ثروتکه  هلی جهلم را هلی م
سللWorld Bank, 2017کااد )کاترل می ص ه زملای  نر  2018تل  2000هلی (. در فل

ست فیر سلم فهر شرکتا صد 33.9هلی رمریکلیی نست  شده را نه  در سید تی  د
سلل  (.Chen ,2019ااد )خید اختصلص داده شرکت 2019در  هلی رمریکلیی در ا ز 

این امر سبگ  (.Statista, 2019کرداد )تری  یم د ر رمریکل سید کسگ  2.25حدود 
دذاری در اقتصلد و متعلدل سرملیه نه سمت ایل ت متحده رمریکل و سرملیه دردب

 شید.جلری و دراهلیت حدظ ارزب د ر میکردم کسری حسلب

 . مبانی سیاسی هومونی د ر2-2

اما تی  شاارایط ساا لساای و اعتملد نه یک لیل م ی عالوه نر اصاایل اقتصاالدی از
 ,Strange, 1971, P.87; Strangeشااید )میا ز الشاای  ا م  ی کشاایر صاالدرکاادهن ن

1983b, P. 22هلی نلزیگرام خلرجی را ااگ زه  حلظ اما تیت قدرت یک کشاایر (. از
زیرا نلزیگرام اقتصلد س لسیت ؛ (Chey, 2013)دهد نرای استدلده از رم ارز افزای  می

شااد و این شااده نل ا لز نه لی ی داراد که لشاات بلای از رم در عرصااه جهلای لذیرفته
 نیا ز ا یخی(. از امر تلرRuggie, 1982, P. 391)اسااات هملم لیلح قدرت هژمیم 

 ک قدرت هژمیا ت در میقع ست که ااگ  یقلعده مشلهده شده است. فرضلً در زملا
 Kindlebergerرا نر عهده داشاات ) ک ان  ارز هژمیا ز ا رم ینیدت لیل م  یجهلا

1970; Kirshner 1995, Williamson 2012, Cohen 1998, 2015, Liao and McDowell, 

https://www.forbes.com/sites/liyanchen/
https://www.forbes.com/sites/liyanchen/
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 تیت و تعهدات اما یارز ریرانکه ذخل نلرةدر یمیرد یا(. نر اسااالم مکل عه2016
وجید دارد  یارز ریو ذخاال یت اما یهاالماالم ل لم اام یهمیاره رانکااه معااالدار

(Eichengreen et al, 2019و اتحلدهل )یارز ره ارز را در سبد ذخ کیسهم  یاملم ی 
 (.Eichengreen et al, 2019) دهادیم  یدرصد افزا 30نه  کیازد کیشر
 

 

 . رابطه ذخیره ارز با اتحاد دفاعی قبل از جنگ جهانی اول3نمودار 

(Eichengreen et al, 2017) 

 

در ساا سااتم لی ی کایایت قدرت ساا لساای و اما تیت مابع اطم الم درنلره ارزب ارز 
تعهد کشااایرهلی شااایرای همکلری  .(Broz, 1998, P.12شاااید )محسااایب می

علقبلً ییرو هلی رفرینلیی نه فرااک فرااساااه و متفلرم نه د ر رمریکل و م تخ  ج
ضملات ست )متأثر از  عایام (. ایل ت متحده رمریکل نهLi, 2003هلی اما تی مرتبط ا

متحدام ( چتر اما تی خید را نرای حملیت از Statista, 2021نرترین قدرت املمی )
ست د ر نه مهم شده ا سبگ  ست. این چتر حملیتیت  ستراا ده ا ترین ارز در خید د

شیرهل تبدیل دردد ) ضع ت ذخلیر ارزی Strange,1971سبد ذخ ره ارزی این ک (. و
سعیدی و تلییام که ذیل چتر اما تی  ستلم  شیرهلی کره جاینیت ر ملمت پالنت عرن ک

شل سبد ذخلیر م میایل ت متحده رمریکل قرار دارادت ا سهم واقعی د ر در  دهد که 
(؛ نه این معال European Centeral Bank, 2019 aدرصد است ) 75شلمت ن   از ارزی
 اینهنههلی اروللیی و پالن ملیل نه حملیت از د ر هسااتاد و این دو ت فرضاالًکه 

مک می نه حدظ ان  د ر ک اد خیدت  یل ت (OKOSHI, 2021)ک ملیتی ا . چتر ح
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ض ح می صلدرکااده ادتت متحده رمریکل تی شیرهلی  ضلً دهد که چرا در م لم ک  فر
سبد  شتری نه اگهداری د ر در  ستلم عالقه ن  س هت عرن سه نل رو ستلم در منلی عرن

کاد ارزی دارد و حتی در م لم کشیرهلی اروللییت ر ملم ن شتر از فرااسه تالب می
سبد ارزی خید حدظ املید. سعیدی از امر ر تل د ر را در  ستلم   ملمت پالن و عرن

 .(Eichengreen et al. 2017) اما ت نه رمریکل وانسته هستاد
 

 
 . رابطه ذخیره دالر در سبد ارزی با اتحاد دفاعی شماری از کشورها با آمریکا4نمودار 

(Eichengreen et al, 2017) 

 
هلی کمک همچا ن لس از جاگ جهلای دوپت ان  جهلای د ر نل رشااد چشاامگ ر

امپرییپ »خلرجی تنییت شد و سبگ ایالد شبکه معلمالتی وس عی نر محیر د ر یل 
کلیی دهی (. لس از جاگ جهلای دوپت واپKatzenstein, 2005, p.45دردید )« رمری

ت ان  د ر را در م لم کشاایرهلی «طر  ملرشاالل»ایل ت متحده نه ارولل از طریق 
دذارام ( همچا ن ساا لسااتLi, 2003کرد ) تسااه الت طر  ملرشاالل تثب ت د راده

شیرهلی رمریکلی  ت ن نه لذیرب  شییق ک سی د ر را از طریق ت رمریکلیی دیپ مل
مکلا ساام لترو د ر و تهلتر ادت در نرانر  یل (Helleiner, 2003, p.410) کلیرمرد ر 

درفتاد    در ل فلرمج خ  یهمکلر یشیرا ینل کشیرهل (Mothana, 2012اما ت )
(Helleiner, 2010 در سلل .)تیافق  یت ایل ت متحده رمریکل و عرنستلم سعید1975
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اساااتدلده کااد و در منلنل ایل ت  یادت یقراردادهل هیتسااای یکرداد که از د ر نرا
سعید یت اما یلزهل متحده رمریکل ا ستلم  سلزد ) یعرن  Amadeo, 2020را نررورده 

a .)1970د ر در دهه  12از ساااه د ر نه نلره ادت لس از خ زب یک (Amadeo, 

2020 b صی ت ادتی نه د ر نیدت ایل ت ( نه د  ل ایاکه للیه لی ی مبلد ه ادت و مح
متحده رمریکل نرای تأم ن ا لز خریدارام ادتت اقداپ نه چلپ د ر ن شاااتری کرد. 

خ  نه معای خ زب تنلضااال نرای د ر و نلزچر 1970خ زب ق مت ادت در دهه 
سی ن ن س ل صلد  ستم اقت س  (. از راال که Spiro, 1991,PP. 1 – 4ا م ل نید )د ر در 

ادت  دت احت لج دار نه ا هلی صااااعتی خید  هلم نرای ا لز هلی ج ملپ اقتصااالد ت
سته میق مت کاد. دذاری ادت نه د ر رمریکلت تملپ واردکااددلم ادت را نه د ر وان

دت مابیراد کل هل و خدملت خید را نه این در حل ی اساات که هم ن خریدارام ا
روراد. ایل ت متحده  نه دسااتد ر ندروشاااد تل ارز میرد ا لز نرای خرید ادت را 

(. همچا ن خکیط Hughes, 2018کاد )تیااد لیل ن شاااتری چلپ ا ز در عیض می
هلای  مل ی ج که در لی نحرام  ندیاگی د ر  بلد ه ا فدرال رزرو و  2008م ن ن 

کزی متحدام رمریکل هملااد کره جاینی ایالد شد نه استحکلپ وضع ت هلی مرنلاک
 (.Eichengreen et al, 2019ا م  ی د ر کمک کرد )ن ن

 داخ ی ا ز ا م  ی تحت تأث ر عیامل ساا لساایتبدیل یک لیل م ی نه ارز ن ن
ستم فدرال رزرو ایل ت  س  ستنرار  صه جهلای نه د  ل ا س که د ر در عر ست.  ه

هلی خلرجی در هل ع  ه شعگ نلاکو از ن ن نردم محدودیت 1913سلل  متحده در
دذارام رمریکلییت فعل اه ایل ت متحده ظهیر کرد. در اوایل قرم ن سااتمت ساا لساات

ا م  ی د ر را از طریق ایالد ساا سااتم فدرال رزرو ارتنل داداد که قلدر نه ان  ن ن
. تصاام م ایل ت متحده در ساالل افزای  اندیاگی در نلزارهلی مل ی ا یییرک نید

ای نرای دسااترب معلمالت نر اسااتریتت ااگ زهنرای افزای  رقلنت در وال 1975
هلی سهلپت ملااد  ادمت للیه د ر نید و د  م را نه تالب نرای حم ه نه سلیر نیرم

استریت هلی سهلپ را نل والا م  ی را ایالد کرد که سلیر نیرمو روادی ن ن ترب گ
 (.Kirchner, 2019تا ده سلخت )همدر
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های اقتصااادی دی ر و چا د در مقابد د ر ایا ت متهده . ظهور قدرت3

 آمریکا

ا م  یت رشد اقتصلدی کشیرهلی اروللیی و تیسعه سریع در عرصه املپ لی ی ن ن
کشیرهلی شرقی و جایب شرن رس ل میجگ شد که در کالر هژمیای د رت ارزهلی 

مل ی جهلای مکر  شااایاد  -ییام و ییرو ا ز در سااا ساااتم لی ی دیگری هملااد
(Siripurapu, 2021.)  نه ان  ییرو در سااا ساااتم لی ی  نل تیجهنر این اسااالم و

ا م  ی و رشاااد ی ن نهلحسااالبهیتسااایعایام دوم ن لیل در زم اه ا م  ی نهن ن
هلی باقتصاالدی چ ن و رقلنت این کشاایر نل ایل ت متحده رمریکل و همچا ن تال

هت ن ن جلیگزیای ییرو و ییام چ ن در ج کلم  مهت ام ا م  ی کردم ییامت در ادا
 شید.جلی د ر واکلوی مینه

 ظهور یورو در مقابد د ر .1-3

ص ی از ایالد ییروت نه حداکثر  متی د 1999واحد لیل ییرو در پااییه  شد. هدج ا
(. از دیددله 28ت ص. 1397رسااالادم مالفع نلزار داخ ی اتحلدیه ارولل نید )کیهنت 

ا م  ی عمل نرخی اادیشاامادامت ییرو این قلن  ت را دارد که در ان  یک لیل ن ن
شیرهلی خلرج از اتحلدیه اروللت منداری ییرو را  (؛Cohen, 2011, P.46کاد ) زیرا ک

در  (.Helleiner, 2008داراد )هلی رساامی خید در اخت لر عایام نخشاای از ذخ رهنه
ت کم ساا یم اروللت رسااملً انتکلر عم ی را نرای نهبید جلیگله 2018ر لاام دساالمب

هاالی روزافزوم (. افزوم نر رمت درای ECB, 2019کرد )ا م  ی ییرو انالغ ن ن
هلی خلرجی و اقتصلدی ایل ت متحده درایلاه در س لستجلابهدرااه و یکحملیت

ا م  ی ییرو نلعث ن ن و همچا ن تملیل ساا لساای اتحلدیه ارولل نرای افزای  ان 
ساااای هلی دااشااگلهی و ساا لساای در میرد امکلمشااد که دور جدیدی از نحث

 .(European centeral bank, 2019د )جلی د ر مکر  شیجلیگزیای ییرو نه

 . موانع اقتصادی تبدید یورو به ی  ارز هومونی 1-1-3

سینر طبق مکل گ ل   ستر سهی ت د سرملیه عیامل و عمق نلز ددتهت اطم المت  ار 
تیااد از هل مییک لیل نه ارز بل گ هساااتاد و ابید رم اقتصااالدی مهمی در تبدیل
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ا م  ی ج ید ری کاد. نرای تحنق اصاال اطم الم نه نرتری یک لیل در عرصااه ن ن
ثبلتت ییرو نلید از لشااات بلای نلاک مرکزی مساااتنل هملااد فدرال رزرو یل نلاک 

در نر حلکم ت ساا لساای قیی متکی هسااتاد. این  مرکزی چ ن نرخیردار نلشااد که
تیااد ی اساات که ییرو یک ارز ندوم کشاایر اساات و نلاک مرکزی ارولل امیحل 

ابید  طیر کلمل از ییرو لشاات بلای کاد.هملااد نلاک مرکزی یک کشاایر مسااتنلت نه
ستنلت یکی از  شی از حلکم ت م ی م سی ال س ل شت بلای نلاک مرکزی دارای اراده  ل

سیب میمیااع  سی جهلای مح س ل صلد  صه اقت شید ایدلی ان  نرتر ییرو در عر
(European Central Bank, 2019 b.) 

سلل سی ن ن  ستر سهی ت د سهم ییرو 2019تل  2012هلی نل ایاکه از  حلظ  ت 
درصااد  34درصااد نه  44هلی ساایی دت از هلی جهلای نر اساالم دادهدر لرداخت

(Prasad, 2017,p. 9س دت نل احت صد  19نل  2019 -1999 سلب م لاگ ن زملای( ر در
گله دوم ن ارز مهم در سااا ساااتم لی ی ن ن جلی  ا م  ی نیده اساااتهمچالم در 

(European Central Bank, 2020 در اخت لر داشاااتن دوم ن جلیگله در مکلا سااام .)
عایام یک ا م  ی در حل ی اساات که ن شااتر کشاایرهلیی که از ییرو نهتسااییه ن ن

دلده میمکلا سااام در ادت از  حلظ جغراف لیی در یلفت و لرداخت ارزب اسااات کا
درصاااد از مبلد ت نر للیه ییرو را نه خید  64جیاری ارولل هساااتاد و حدود هم

دهد که تنلضل نرای ییرو ن شتر نه همسلیگلم می دهاد. این امر اشلماختصلص می
 جغراف لیی ارولل محدود نیده است.

 



 733     یوانچالش آن توسط یورو و  اندازچشمو  آمریکاموقعیت هژمونیک دالر 

 
 ییایمنطقه جغراف کیبه تفک ورویراست( )نمودار چپ( و واردات  )نمودارصادرات  .5نمودار 

 (European Central Bank, 2020) 
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هلی نلزارهلی ایل ت متحده رمریکل در منلیساااه نل ترین مزیتاسااات. یکی از مهم
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که نلزار اوران قرضه دو تی درحل ی هلست.یروت یکدست نیدم رمنلزارهلی حیزه ی
شااده اساات شااید تیسااط کشاایرهلی عضاای ییرو تنساا م که نه ییرو معلم ه می

(Dabrowski, 2020ت اهداج ساا لساای طراحی) شااده نرای ییروت عمدتلً در راسااتلی
مل می کلنق داخ ی ع عدپ ت اد. نزرگتنییت این  ملاک مل ی جهلم  اد ترین مراکز 

ستاد. ارتنلی وال س لت خلرج از ماکنه ییرو ه ستریتت  ادم یل مراکز ایظهیر در ر ا
عایام یک ارز نرترت مسااات زپ ایالد منررات یکایاخت مل یت تحک م ان  ییرو نه

مبلد ت در ماکنه ییرو و ا ز قیاا ن کم انهلپ در میرد چگیاگی ل شااگ ری و رفع 
عایام یک عدپ تکلنق ن ن حیزه ییرو نههلی مل ی در ماکنه ییرو اسااات. نحرام

ضی رم که دروم مرزهلی م ی  شیرهلی ع صالح ت ک سم لرداخت واحد و  مکلا 
کاد. ا م  ی ییرو تحم ل میهلی اهلدی را نر ان  ن نشده استت محدودیتتنس م

نلزارهلی سااارملیه در ارولل تحت تأث ر سااالختلرهلی حنیقی و اهلدی میجید نه 
ستگی  زپ در  س دهل ی ست حد ایل ت متحده رمریکل ار شده ا سبگ  ااد و این امر 

 ,European Parliament)کاد ا م  ی کله  ل دا ان  ییرو در ساا سااتم تالری ن ن

2020.) 

 . موانع سیاسی تبدید یورو به ارز هومونی 2-1-3

تیااد در مسااالیل اما تی هملااد ایل ت اتحلدیه ارولل نل تیجه نه مله ت خید امی
ا م لت اتحلدیه (. در عرصاااه اما ت ن نBernanke, 2016حده رمریکل رفتلر کاد )مت

شگر تأث ردذار امیارولل نه ستنل از ایل ت متحده رمریکل چتر عایام یک کا تیااد م
رسد که ا م ل نگسترااد. دذشته از رم نه امر میحملیتی خید را در سکح املپ ن ن

بدیل اختالفلت و رقلنت نه اشاااتراکلت فرا رتالات کی ارولل و رمریکل ملاع از ت هل 
تا ددی ارولل و ایل ت متحده رمریکل در نخ  دردد؛ چیم درهمهلی حلد مینحرام

صلدی رم سترده تالری و اقت سل نه جاگ د ست که ه چ تیج هی نرای تی چالم ا
سرد و چتر حملیتی ایل ت متحده رمریکل نرای ارزی نلقی امی سلننه جاگ  دذارد. 

هبرام س لسی کشیرهلی اروللیی است کشیرهلی اروللی برنیت همچالم در ذهن ر
لل  یه ارو حلد نه دسااات ات کل  فلداری اخالقی نرای رمری و این امر میجگ ایعی و

سی از ادبلپ ارزی عنگمی س ل ست تر شید. افزوم نر رمت در حیزه ییروت ادبلپ  ا
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(Leonard & Puglierin, 2021در م لم کشاایرهلی عضاای ییروت ر ملم هم شااه نل .) 
(. عالوه نر مخل دت politico, 2021اسااات )نه ییرو مخل دت کرده ادبلپ مل ی ماک

ضیت ا لزهلی مل ی و چل   ر ملمت شیرهلی ع صیص ک  نه خیدهلی متدلوت و مخ
ی اساات در حل ط بد. این فرد خید را میهلی متدلوت و ماحصاارنهحلداراد که راه

ی ی که یک ساا لساات لی ی واحد هملااد ییروت مساات زپ ل گ ری یک ساا لساات ل
ست که نه شیدتمرکزی ا سلم اعملل  ست طیر یک س ل سلم میامل این  تیااد هلی یک

شد. صلد یک کشیر ماکنه ییروت مالسگ و نرای کشیر دیگر وحشتالک نل  نرای اقت
سیید نه ارزهلی قدیمی خید  شیرهلیی ملااد دااملرک و  ست که ک سلم ا نر این ا

اد ملاده اد للیب اد ییالم که اقتصااالدب و کشااایر (Investopedia, 2021)ا ی هملا
سبت نه تغ  رات ارخ نهره داردت نل تیجه نه قیاا ن نلاک مرکزی  حسلس ت نل یی ا

 Bank ofادارد )اروللت استنال ی نرای مدیریت ارخ نهره نه ادع مردپ و اقتصلد خید 

Greece, 2020اادت ( و اکثر کشاایرهلی اتحلدیه ارولل که از ماکنه ییرو اجتالب کرده
 دهاد.ن کلر را نرای حدظ استنالل اقتصلدی ااالپ میای

تیجهی نل تیجه نه این عیامل اقتصلدی و س لسی است که ییرو در فلص ه قلنل
سرملیهاز د ر رمریکلت نه س  ه لرداخت در تأم ن  ذخ ره  دذاری و در ان عایام و
ا م  ی این ملاده اساات و ان  ن ناز د ر نساا لر عنگ  عمالًکاد و ارزب عمل می

 درصاااد اسااات 19 ا م  ی و ذخ ره ارزی حدودی ن نهلحسااالبهیتسااایارز در 
(European Parliament, 2020.) 
 

 
 مقایسه ذخیره جهانی دالر و یورو .6نمودار 

(European Central Bank, 2020) 
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 ظهور یوان در مقابد د ر .2-3

صه ن ن صلدی چ ن در عر سریع اقت شد  ست که نرخی از ر شده ا ا م  ی میجگ 
سی ن ن س ل صلد  شمادام اقت صبحت نه اادی ا م ل از احتملل جلیگزیای ییام نل د ر 

(. نل این حلل نل عالیت نه استد ل منل هت نل وجید نزرگ شدم Jia, 2019)روراد م لم 
دت همچالم میااع متعددی نرای ی چ نت نلید دو تالرساااریع جلیگله اقتصااالدی 

سی وجید  س ل صلدی و هم از اگله  تبدیل ییام نه ارزی هژمیا کت هم از مامر اقت
 دارد.

 موانع اقتصادی تبدید یوان به ارز مسلط .1-2-3

نه ارز  ترین مشاااکالت اقتصااالدی ل   روی ییام در مسااا ر تبدیلیکی از عمده
ت مداخ ه دو ت مرکزی چ ن هژمیا ک این اسااات که دارای ارزشااای ثلنت و تح

ست. در  ت چ ن نه دابلل ل گ ری یک رویکرد مبتای نر نلزار نرای تام م 2015 اوتا
مل  کله  دو درصااادی ارزب رم همراه شاااد؛ ا نل  که این امر  ارزب ییام نید 

سرعت در پااییه دذارام چ ای از ایسلالت الشی از رم الراضی نیداد و نهس لست
تر نلزدشتاد. رپیم کاترل ارخ ارز و کاترل سرملیه شدهتنه رویکردی مدیری 2016

ست که چ ن این ا م  ی رم را محدود میدر چ نت لذیرب ن ن کاد؛ هرچاد ممکن ا
شلاه ستامر را تغ  ر دهدت ا س ل دذاری ای از تملیل نرای ااالپ این کلر در محلفل 

م را جلاشااا ن . همچا ن ادر چ ن نخیاهد ییا(Sharma, 2018چ ن وجید ادارد )
نه ید رم را  نل اد  یل ارز معرفی د ر ک اه طال  نل لشاااتیا یک ارز ذخ ره  اد عایام  ک

(Amadeo, 2019.) 
دیاه که ددته شد یکی از عیامل ایالدکااده اطم الم نه یک ارزت میقع ت هملم

( این در حل ی اساات که Lim, 2006ندهکلری خل   کشاایر صاالحگ ارز اساات )
حساالب جلری مثبت نت همیاره نر تراز تالری و ملادها گیی تیسااعه اقتصاالد چ 

سلم داده ست. نر ا شته ا سللتأک د دا صلد  2019-2000هلی هلی نلاک جهلای  اقت
(. مثبت World Bank, 2019)جلری مثبت را تارنه کرده است؛ چ ن همیاره حسلب

طیر نیدم حسااالب جلری چ ن نه این معالسااات که نرخالج ایل ت متحده که نه
وپ کسااری تالری داردت م زام دسااترساای فعل م اقتصاالدی نه ییام و اندیاگی مدا
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 ا م  ی رمت همیاره محدود نلقی خیاهد ملاد.ن ن
یت املپ مل ی چ ن تیساااط منلملت کاترل جلرحسااالبدر کالر علمل ملاده 

ی نلزیگرام اقتصلد س لسی نه ییام الا الاطمشدلف ت است و این ا ز  شید و فلقدمی
ست مل ی چ ن در Bulloch, 2018لی دارد )را در  س ل شمادامت  ( نه ددته نرخی اادی

 & McDowellافتد )هل اتدلن میداخل یک جعبه ساا له ب رقلنل ادیذ نرای خلرجی

Steinberg, 2017) سرملیه دذارام جهلای در میاجهه نل ییام و این امر نلعث احت لط 
ا م لت نلزردلالم و ی ن نشاااید. این در حل ی اسااات که در اقتصااالد سااا لسااامی

ساا  سرملیه ست ارزی را نه این د  ل نرای ااالپ کلرکرد واحد  دذارام ممکن ا
نلزیگرام از این ارز نرای ااالپ این  اد که سااالیر  بلد ه ااتخلب کا و مکلا سااام م

و این امر ملاعی در  (Eichengreen, Mehl& Chitu, 2017جییاد )کلرکردهل نهره می
 اادده عن نینر ا ینرخشید. عایام ذخ ره ارزب محسیب میییام نه ارتنلی جلیگله
عایام یک مکلم امن تیااد نه جلیگله مساا ط د ر در ان  کلرکردی نهکه ییام امی

یه مل ی و ذخ ره ارزب که سااارمل ند؛ چرا یل نل  مل ً در زملم ارت دذارام جهلای احت
. (Prasad, 2017) یاهاد داشااتنحرامت نه تبدیل دارایی خید نه ییام چ ن رببتی اخ

سلم هم ن اطم الم  ست کهنر ا شتن ا سهم ییام در 2020تل  2017هلی سلل ادا ت 
درصاااد افزای  ل داکرده که  2نه  1/1طیر متیساااط از ن ن ذخلیر ارزی جهلای نه

رشاادی نساا لر کاسد اساات. این در حل ی اساات که د ر ایل ت متحده  دهادهاشاالم
 درصد از ذخلیر جهلای را نه خید اختصلص داده است. 63طیر متیسط رمریکل نه

 

 
 دالر و یوان در ذخایر ارزی جهانی مقایسه سهم .7نمودار 

)Tan, 2020( 
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شید در املپ هلی اقتصلدی است که سبگ میسهی ت دسترسی یکی دیگر از مؤ ده
ا م  یت ییام منلمی متالسگ نل جلیگله اقتصلدی چ ن را نه خید اختصلص ارزی ن ن
تیام نل چرخ  یک لیل در اقتصلد (. سهی ت دسترسی را میKroeber, 2011ادهد )

سی ن ن سیا م  ی و ان  رم در س ل سلم ی ن نهلحسلبهیت شلم داد. نر ا ا م  ی ا
سییه ن نرخرین داده سلل هلی نلاک ت ارزهلی  ت ییام چ ن در ن ن2019ا م  ی در 

هلی حساالبدرصااد از کل تسااییه 3/4طیر متیسااط ا م  ی جلیگله هشااتم و نهن ن
ست. ایل ت متحده رمریکل نل اختصلص ن ن  88/3ا م  ی را نه خید اختصلص داده ا

 ا م  یت در جلیگله اخست قرار درفته است.هلی ن نحسلبتسییه درصد از کل
 

 
 المللیی بینهاحسابهیتسومقایسه نقش دالر، یورو و یوان در سیستم  .8نمودار 

(Bank for International Settlements, 2019) 

 
دذارام کلمالً در دسترم سرملیه نلزارهلی مل ی چ ن همچا ن نلید در امر داشت که
سلم داده ست. نر ا صد 4/5چ ن  ت(Statista, 2021 aا م  ی )هلی ن نخلرجی ا   در

 9/55که ایل ت متحده عمق نلزارهلی سااارملیه جهلای را در اخت لر دارد؛ درحل ی
ست. صد را از رم خید کرده ا ا م  ی ییام نلید نلزارهلیی نرای ارتنلی ان  ن ن در

استت نرحسگ مرجع ت ییام نلزسلزی شیاد. عایام ارز مرجع هل د ر نهکه در رم
ترین میااع تبدیل ییام نه یک ارز هژمیا ک این است که نر این اسلم یکی از مهم

عه یه چ ن هایز تیسااا مل هلی سااار تهنلزار اد ا لف ( و در دساااترم Das, 2018)ا
یه مل اد )دذارام ن نسااار هلی داخ ی Kwan, 2018ا م  ی ا سااات نلزار ( و هم ن 
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 (.Smart, 2018) کااداز صعید ییام ج ید ری میا لفته تیسعه
 

 
 عمق بازار سرمایه چین در مقایسه با دیگر کشورها .9نمودار 

(Statista, 2020) 

 ا مللی کردن یواناقدامات سیاسی چین برای بین .2-2-3

ستدلده طیر دسترده در سکح ن ناز  حلظ س لسیت نرای ایاکه ییام نه چ ن ا م  ی ا
هلیی را نرای ( و مشاااینCarnegie, 2018اقداملت متعددی را ااالپ داده )شااایدت 

(؛ McDowell, 2020است )کشیرهلی دیگر در جهت استدلده از ییام در امر درفته 
هلی چ ای چراکه استدلده جهلای از ییام نلعث کله  ریسک ارخ ارز نرای شرکت

د اندیاگی د ر و همچا ن کم شااادم احتملل قرار درفتن در معرض افت شااادی
شیر نرای ن نمی صلد چ نت منلملت این ک شمگ ر اقت شد چ ا م  ی شید. نه د  ل ر

بلل راه نه دا اهکردم ییامت  الد دزی اد هلیی نرای ای که نتیا اد  هلی لرداختی هسااات
 (.Carnegie, 2018نرتری مل ی لس از جاگ رمریکل را تضع ف کاد )

ست و این  ا م  یهلی خید را نرای ن نچ ن فعل  ت شدید کرده ا کردم ییام ت
سلاد؛ از جم ه:هلی مخت دی نه ااالپ میکلر را از راه سبد حق  ر قرار دادم ییام در 

صادون ن ن شت مخصیص  سلل نردا  ,Yesmin, 2019; IMF) 2015ا م  ی لیل از 

 ,Tass)نل لیل م ی نل کشیرهلی دیگر هملااد روس ه  المه مبلد ه(؛ ایالد تیافق2020

نهglobaltimes, 2020و ترک ه ) (2019 جلمع ماک کت اقتصااالدی  ای و (؛ مشااالر
نلای 1399م رترانیت )خلرجی  هلیکمک اد و قر حداد ز نل ) نه رفری ثلل  (ت نرای م
ش نت ش خ -هلی جدید هملااد انتکلر یک کمرنادتعدادی از لروپه (ت اجرای1399ا

سرملیه یک راه و سلختنلاک  س ل ) دذاری زیر ستم لرداخت Gjoza, 2018ر س  ( و 
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چ ن ام دوار اساات  (.CIPS, 2021; HERRERO, 2020) (CIPSنلاکی فرامرزی )ن ن
نل این اقداملتت در قل گ یک ن یک اقتصااالدی جدیدت نل کم کردم ادیذ د رت از 

 (.Schwartz, 2017 &Germain)خیاهی کاد اقتصلد جهلای سهم
نه او  ن واردکااده ادت خلپ  2019همچا ن در این راساااتلت چ ن در سااالل 

درصد از واردات ادت خلپ  22هلی جهلای که طبق دادهطیریجهلای تبدیل شد؛ نه
(. نل این حسلب خرید Worlds Top Exports, 2019جهلم نه چ ن تع ق داشته است )

ا م  ی تیااد انزاری نرای ن نادت نل ییام یل ایالد نیرم معلمالت ادت نل ییامت می
جلی لترو د رت این واحد لی ی نلشاد. نل این حسالب جلیگزیای لترو ییام نهکردم 
اد انزاری می خلپ ن ن در خدمتتیا دت  نلشاااد. قراردادهلی ا ا م  ی کردم ییام 

درصد  2ت6نرانر  ت2018ملهه دوپ که در سهدر نیرم شلاگهلی درحل ی شدهمعلم ه
سااا د. حام معلمالت ر 2019 درصاااد از حام جهلای در سااالل 10.5 نیدت نه

یلفته ن   از دو نرانر افزای  قراردادهلی ادت خلپ نل ارزب ییام ا ز در این دوره
سه نل م لاگ ن روزااه  053ت162و نه  سلل  238ت63در منلی ست  2019در  س ده ا ر

(South China Morning Post, 2021.) 
شلم می ری د ر رمریکل نرت دهد کهنالنراین نرقراری معلمالت ادتی لترو ییام ا

شی نیمی شیدسلننه رونهتیااد نل چل  رخرین حرکت در یک ازاع و این لدیدهت  رو 
حده و چ ن ت نی دردد )پییل  ت کی دساااترده یل ت مت (. Mathews, 2018تر ن ن ا

ستلم ستلمت قزاق ستلمت ازنک و  چ ن همچا ن نل افزای  واردات دلز و ادت از ترکما
تیااد از انزار ییام نرای ل یاد این کشیرهل نه خت ییامت میاستدلده از مکلا سم لردا

چرخه کالم اقتصلدی خید استدلده کاد. لترو ییام همچا ن ممکن است چ ن را نه 
کل خل ف رمری ادین م که  -ازجم ه روسااا هت ایرام و وازویال  -چ اد  یک ک ازد

اد و در حیزه اما ت ن ن اددلم نزرگ ادت هسااات نل چل   تتی  دکا حریم ا م ل 
سگ نل نرالمهاادشدهرو ایل ت متحده رمریکل رونه هلی . افزوم نر رمت لترو ییام متال

دذاری خید در خلرج از عرنسااتلم سااعیدی نرای تایع نخشاا دم نه ساابد ساارملیه
 (.Katsomitros, 2018کشیر است )
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 شدن یوان به ارز هومونی سیاسی تبدید موانع .3-2-3

سعه ست؛ نل ا گیی تی ستن از تا  خلرجی ا صلدی و کل شد اقت ای چ ن مبتای نر ر
این همه این کشااایر هایز قلدر نه تام م اساااتلاداردهلی جدید جهلای و نلزاگری 

ا م  ی ا ساات. چ ن همچا ن فلقد قدرت اهلدهلی میجید در ساا سااتم لی ی ن ن
 تی و مسااا  ه سااالختلری در امیر مل ی جهلای اسااات. نلزیگرام ضاااع ف ب ردو

(؛ Sohn, 2015اساات )کاگ ا ز از دیگر میااع ساا لساای هژمیا ک شاادم ییام هاگ
کاگ نیده درصااد از مبلد ت ییام نل هاگ 45چراکه نر اساالم رملرهلت ازدیک نه 

 (.11امیدار است )
 

 
 2019مبادله یوان بر اساس کشور و منطقه در سال  .10نمودار 

 (The People’s Bank of China, 2020) 

 
ساا لساای نلز و ثبلت  از عیامل ساا لساای هژمیا ک شاادم یک ارزت املپ یکی دیگر

دهد دذارام خلرجی افزای  میهل را ازد سرملیهاعتملد نه حکیمت س لسی است که
(Steinberg & Thompson, 2015)ست که ؛ چراکه در املپ لی ی ن ن ا م لت مهم این ا

از امر داخ یت ساالختلرهلی ساا لساای  ید.عایام ارز نرتر لذیرفته شاایک لیل نه
یک ارز هژمیا ک محسااایب  نه  یل ییام  بد ملاع مهمی در ت تداردرای چ نت  اق

هلی خلرجی را نه ییام ایالد تیااد اعتملد نلاکساااختی میشااایاد و این امر نهمی
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هملااد ایل ت متحده  ییکه کشااایرهل دشاااییم تیتنی یزملا ژهیوامر نه نیا کاد.
 ن . ایل ت متحده رمریکل چورزادیمبلدرت م ن از چ یماد ریرمریکل نه ارایه تصاای

مل ک نه سااارقت  الور یمعای ت را همیاره متهم   ,HUANGامیده ) یدر حیزه ف

ست و فراتر از رم در2021 س لم ابرد م ( ا  ت(Reuters, 2021) یکتلتیریو د یدمیکرا
 هلیو خیدکلمگ هلیدمیکراسااا ن عایام ابرد نرا نه ن و چایل ت متحده  یر درد

اد )می ف تیصااا کلر لم م نی( و در اSanger, 2021ک نه هم حده  یل ت مت نل  یا
سترا  یمتحداا از مملاعت از دسترب  یرسلزیتصی یایعو هادت نه ل هملااد پالنت ا
س ردرااقتدا نح ادیذ چ سط دمیکرا ست ) دهیمبلدرت وز هلیتی (. Bradsher, 2021ا

و ارز رم  ن چ یکه اعتملد نه ان  اقتصلد شیدینلعث م ن از چ یرسلزیتصی نیا
 .لندیکله  

 ا مللیدر نظام پو ی بین کاهد استفاده از د ر . گراید به سمت3-3

سی  س ل صلدی و  نل ایاکه ارزهلی رق بی هملااد ییرو و ییام از حلظ مع لرهلی اقت
نل هت نر نهمیرد نحث در م نل د ر  جلیگزین شااادم  نل ای  عایام ارزی هژمیا ک 

ترین دیاه که ذکر شاادت اعتملد یکی از مهمهلیی جدی میاجه هسااتادت هملمچل  
ا م ل است؛ نل وجید عیامل استدلده از یک لیل تیسط نلزیگرام اقتصلد س لسی ن ن

ملل تحر نه اع دلده از د ر  نل اسااات کل همیاره  حده رمری یل ت مت هل ع  ه یماینت ا
س ه )روحلای و املزیت  سالمی ایرامت وازویال و رو شیرهلیی هملااد جمهیری ا ک

ا م  ی شاادم رواد ن ن این اسااتدلده انزاری از د ر در کالر ( لرداخته اساات.1396
شیرهل تالب سلیر ک س هت چ ن و  ست رو شده ا سبگ  هلیی را نرای ییام و ییرو 

متأثر از این امرت روسااا هت  (.Cong, 2021د )د ر زدایی در معلمالت خید ربلز کاا
 درصد 14نه ن   از  2018در سلل  درصد 2سهم ییام را در ذخلیر ارزی خید از 

مذاکراتی در م لم  افزای  داده اسااات. (Tan, 2020) 2019 در سااالل همچا ن 
ن یکی صیرت کشیرهلی نریکس درنلرة استدلده از ارزهلی خید در معلمالت دروم

رمریکلت  در فرایاد اساااتدلده از ارزهلیی ب ر از د ر. (forbes, 2019)درفته اسااات 
س ه نل اتحلدیه ارولل نه س هت تالرت خید را نل رو شرکلی تالری رو عایام یکی از 
ربم روانط ازدیک ایل ت (. عالوه نر اینت ع یBRICS, 2021دهد )ییرو ااالپ می
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نل تمرکز  الب خید را نرای د ر زداییت متحده رمریکل و اتحلدیه اروللت این اتحلدیه
ستدلده از ییرو در قراردادهلی اارپی تیافق ضی نر افزای  ا شیرهلی ع شده ن ن ک

شیرهلی ثل ث ربلز کرده  ست )اتحلدیه ارولل و ک سللThe guardian, 2018ا  (. در 
ا ز روساا ه از کشاایرهلی عضاای ل ملم شاالاگهلی درخیاساات امید تل نرای  2019

کااد همکلری  ارزهلی م ی در معلمالت ن ن کشیرهلی عضی این سلزملماستدلده از 
(government.ru, 2019.)  عایام یک در اتحلدیه اقتصااالدی اوراسااا ل که نههمچا ن

هل حسلبدرصد تسییه 70کادت ن   از ن یک تالری تحت رهبری روس ه عمل می
 (.BRICS, 2021شید )پ مینل ارزهلی م ی ااال

 گیرینتیجه

یههژمیای د ر یکی از مهم لل کل در امم ایین ن نترین  ا م  ی هلی هژمیای رمری
لس از جاگ دوپ جهلای نیده که نل اسااتدلده از رم تیااسااته اساات نه مدیریت امم 
س ستمی مدامر خید و منلن ه نل کشیرهلیی نپردازد که نه عن ده ایل ت متحده امم 

لن  تی که هژمیای د ر در اخت لر ایل ت کااد. قرو میسااا ساااتمی را نل چل   رونه
متحده رمریکل در راسااتلی مدیریت امم ساا سااتمی قرار دادهت ساابگ شااده اساات 
سی چرایی و چگیاگی تداوپ هژمیای د ر نل تیجه نه تحی تی  شمادام نه نرر اادی

ارزهلی رق بی هملااد ییرو و ییام  و نروزو ظهیر  2008هملااد نحرام اقتصااالدی 
و عیامل متعددی را در للسااخ نه چگیاگی تداوپ هژمیای د ر ارایه دهاد. نپردازاد 

تیام ارایه هلیی که در راستلی ا ل نه جیاب سؤال مذکیر میترین للسخیکی از مهم
شیر  سلختلری این ک ست که تداوپ هژمیای د ر رمریکل متکی نر قدرت  داد این ا

هملااد عمق نلزار ساارملیهت  در دو حیزه اقتصاالدی و ساا لساای و مبتای نر عیام ی
سیت تعهدات اما تی و اعتملد ستر سبگ صیرت همنیده که نه سهی ت د افزایادهت 

در تداوپ این هژمیای  تلکایم شاااده اسااات. 1945تثب ت و تداوپ هژمیای د ر از 
ست کهحل  سالپ این اتحلدیه در  ارزهلی رق بی هملااد ییرو ی ا ضعف اا نه خلطر 

شت شیرهلی اروللیی ل سرملیه کلفیت روانط فرا رتالات کی و  بلم ک ییروت ابید عمق 
فندام تعهدات اما تی هملااد تعهدات اما تی ایل ت متحده رمریکل اتیااسااته اساات 
هملااد د ر نه میقع ت هژمیا ک ارتنل یلند. افزوم نر ییروت نل وجید رشد اقتصلدی 

http://government.ru/
http://government.ru/
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 ینلزارهل ت شدلف ابیدملااد ه ینال نه عیام  ز ا هلی این کشیرت ییامتالب چ ن و
نر مداخالت دو تت ملزاد مساااتمر حسااالب  یثلنت مبتا یاملپ ارز یر گ ل تیمل 
برب از املپ  یماد یرساالزیتصاای ن و همچا ییامنه  یو کله  دسااترساا یجلر
س س سته میقع نت چ یل سگ نل جل یت اتیاا صلد گلهیمتال صه لی  ن چ یاقت  یدر عر
که هرکداپ از این دو لیلت نل اساات  دهشااامر ساابگ  نی. ادیکسااگ امل یا م  ن ن

ا م  ی شاادمت نل مشااکالت ساالختلری متعددی در مساا ر هژمیم شاادم وجید ن ن
حللت میاردی هملااد اسااتدلده از د ر تیسااط ایل ت متحده رو شاایاد نل این رونه

تدریج عایام انزار تحریمی ع  ه دیگر کشاایرهل ساابگ شااده اسااتت نهرمریکل نه
شیره ستدلده از ارزهلی م ی یل دیگر ارزهلی رق گ روی ک سمت ا لی متعددی نه 

روراد و این امر ا ز کله  تدریای و ا بته نک ی ان  د ر در عرصاااه اقتصااالد 
 ا م ل را در لی داشته است.س لسی ن ن
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