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 خالصه مدیریتی

بندی نامتوازنی دارد. در غرب، این ویروس باعث ایجاد بحران اقتصادی شده است. اما  جهانی شیوع ویروس کرونا زمان  شوک

این  -مالزیمانند برزیل، آرژانتین، کشورهای جنوب صحرای آفریقا، هند، تایلند و -در بازارهای بزرگ نوظهور اقتصاد جهانی 

ازحد به مالیة عمومی و آشفتگی بازارهای مالی،  ویروس هنوز به اوج اثرگذاری خود نرسیده است. با این حال به علت فشار بیش

توسعه نیز به زودی با چالشی بسیار جدی مواجه خواهند شد. آیا این کشورها همانند کشورهای  بسیاری از کشورهای درحال

زم برای غلبه بر این چالش برخوردارند؟ اگر جواب خیر است، بر اساس تجربه پیشین از بحران مالی یافته از منابع التوسعه

 های خارجی بگردند؟  ها چطور و کجا باید به دنبال کمک، آن8222

 سرعت به سمت نقطه  گیری در آفریقای جنوبی به همهپذیر، آفریقای جنوبی قرار دارد. در صدر فهرست کشورهای آسیب

میلیون نفری مبتال به  7.7فشار شدید جمعیت  حاال هم تحت ویژه در سیستم بهداشتی که همین رود؛ به بحرانی پیش می

اند. ارزش پول این  به کرونا مبتال شده بولسونارو ریژائجمهور  ایدز قرار دارد. در برزیل، حلقة نزدیکان رئیس - وی آی اچ

هرگونه رویکرد راهبردی در مورد کرونا را رد کند، رو به کاهش گذاشته بود. کشور حتی پیش از آنکه بولسونارو اتخاذ 

اند. بازار سهام هند نیز در حال فروپاشی است، ارزش پول  شیلی، تایلند و ترکیه نیز شاهد کاهش ارزش پول خود بوده

 فشار هستند.  های این کشور تحت یافته و بانک این کشور کاهش

 گذاری در  متحده و میزان بازده سرمایه گذاری ایاالت های سرمایه التفاوت بین هزینه ور، از مابهگیرندگان بازار نوظه وام

گیرندگان بازار  حال، ارزهایی که وام شوند. درعین اقتصادهای سریعاً در حال رشد در آسیا و آمریکای التین، منتفع می

شوند. در نتیجه  شوند و باعث از بین رفتن هزینة وام می ران میکنند، احتماالً در برابر دالر گ ها استفاده می نوظهور از آن

دست  متحده در حال گردش است. معامالتی ازاین حجم عظیمی از اعتبار تخصیص یافتة دالری، در بیرون از ایاالت

 -تندهای اصلی تبادالت جهانی دیون و مطالبات دالری هس که از شریان-کنگ  درجاهایی مانند دبی، سنگاپور و هنگ

 شود.  انجام می

  ای روشن و شفاف  خالصه -المللی بانکداران مرکزی باشگاه بین-ی الملل نیب های حساب تسویهبانک ، 8212در تابستان

شدن با مخاطرات مالی منتشر کرد. توصیة این نهاد سه مؤلفه  در مورد چگونگی مواجهة بازارهای نوظهور شدیداً جهانی

 مهم داشت: 

o های مالی خود و جلوگیری از کاهش  ز منابع خارجی در راستای تأمین دالر موردنیاز برای نظامها باید ا دولت

 های ملی خود استفاده کنند.  ارزش پول

o های صنعتی مانند  های مالی و شرکت ها، صندوق بانک-ها  های شرکت مداخالت تنظیمی پیشگیرانه در ترازنامه

 های نفتی انجام گردد.  شرکت

o ازحد سرمایه ضروری است. عنوان روشی برای توقف حرکت بیش ه بهکنترل سرمای 
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 اند. باید بازارهای نوظهور بتوانند  ازپیش در رشد اقتصاد جهان سهم داشته های اخیر، بازارهای نوظهور بیش در سال

مورد دالر آمریکا که  ویژه در به-نیازهای خود را در زمینة تأمین منابع مالی دالری و محافظت در مقابل نوسانات نرخ ارز 

تأمین کنند بدون آنکه مجبور شوند تمام منابع خود را مصرف  -اند ها دالر برحسب این ارز وام گرفته های میلیون شرکت

کنند. در جریان بحران مالی پیشین، دو راه اصلی که برای انتقال نقدینگی دالری به بازارهای نوظهور وجود داشت، 

 المللی پول بودند. فدرال رزرو و صندوق بین

o  فدرال رزرو برای مکزیک، برزیل، کره جنوبی و دیگر کشورها، خطوط مبادلة نقدینگی برقرار 8222در سال ،

ترتیب،  این دادند. به های مرکزی با سهمیة ارزهای یکدیگر به هم اعتبار می ساخت که در چارچوب آن بانک

های اخیر، این خطوط مبادله مجدداً احیاشده است و  فتهشد. در ه دالرها به سیستم مالی گیرندگان منتقل می

اند.  شده بار دیگر برای این مهم برگزیده برزیل، مکزیک و کره جنوبی، سه بازار نوظهور مهمی هستند که یک

گیر ارزش دالر را گرفته است. اما مکزیک همچنان شده، جلوی افزایش چشم  اقداماتی که تاکنون انجام

تر ایاالت متحده  رار دارد. در مورد این کشور، شاید تنها گزینة ممکن کمک و همکاری مستقیمفشار شدید ق تحت

باشد، چراکه اقتصاد مکزیک عمالً به آن متصل است. برزیل، مکزیک و کره جنوبی به دالیلی چون وسعت؛ این 

ردارند؛ و درنهایت به این گذاران این کشورها از اعتماد همتایانشان در ایاالت متحده برخو واقعیت که سیاست

رسد که هند،  دلیل که از قابلیت تأثیرگذاری بر اقتصاد آمریکا برخوردارند، شامل این انتقال شدند. اما به نظر می

های  واسطه دالیلی از قبیل شکنندگی مالی، تردیدها پیرامون استقالل بانک ترکیه، آفریقای جنوبی و تایلند به

ها برای به کار بستن ابزارهای دیگری چون  محدود با ایاالت متحده و توانایی آنمرکزی، ارتباط و پیوستگی 

 اند. کنترل مبادالت در راستای جلوگیری از فرار سرمایه، شامل این مبادله نشده

در لندن، این بود که  8222در دومین اجالس رهبران این گروه در بهار  82- یکی از نخستین کارهای مهم گروه جی

میلیارد دالر افزایش دهند. در حال حاضر، این صندوق، خود را آماده  752المللی پول را به  کردند بودجة صندوق بینموافقت 

المللی  های اضطراری اقتصاددانان توسعه نیز از صندوق بین کند تا در صورت لزوم این منابع مالی را عرضه کند. درخواست می

به کشورهایی که تحت « حق برداشت ویژه»شت ویژه حکایت دارد. اعطای اعتبارات میلیارد دالر حق بردا 522پول، از صدور 

حق برداشت ویژه احتیاج  شود؛ و اگر کشورهای ثروتمندی که به شدیدترین فشارها هستند، باعث تسکین و گشایش فوری می

 و تأثیر کلی بحران بکاهند. توجهی از قدرت توانند به طرز قابل ها می ندارند، سهمیة خود را به صندوق ببخشند، آن
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معیاری برای یک شوک جهانی شدید پدید آورده است. اما این  8227-8222کردیم که بحران مالی  سابق بر این فکر می

گیری  های متراکم کالیفرنیا و جنوب اسپانیا به مراکز مالی جهانی سرایت کند. همه ماه طول کشید تا از حومه 18بحران بیش از 

انجامید تا نخست چین و حاال اروپا و آمریکای شمالی را در خود فرو ببرد. همانطور بیماری کروناویروس تنها سه ماه به طول 

رود تا آغازگر بحران اقتصادی باشد که شدت آن بیش از هر بحرانی است که  که این بیماری در حال درنوردیدن غرب است، می

 ایم.    قبالً شاهد آن بوده

در غرب، این ویروس باعث ایجاد بحران اقتصادی شده است. در بازارهای بندی نامتوازنی دارد.  جهانی زمان  این شوک

این ویروس هنوز  -مانند برزیل، آرژانتین، کشورهای جنوب صحرای آفریقا، هند، تایلند و مالزی-بزرگ نوظهور اقتصاد جهانی 

رها رسیده است. این دو بحران به گیری بیماری به این کشو به اوج اثرگذاری خود نرسیده است. امواج شوک مالی پیش از همه

مراتب بیشتر از   آورند که تأثیر آن بر اقتصاد جهان به پی، احتماالً گردابی مهلک برای بازرهای نوظهور پدید می در صورت پی

 جمهور خودسر ایاالت متحده خواهد بود. جنگ تجاری یا رئیس

ی، آشفتگی بازارهای مالی، بسیاری از کشورهای بازار با وجود جمعیت در معرض خطر، فشار بیش از حد به مالیة عموم

نوظهور و در حال توسعه با چالشی بسیار جدی مواجه هستند. آیا آنها از منابع الزم برای غلبه بر این چالش برخوردارند؟ اگر 

شده و چندقطبی که   مهای خارجی بگردند، آن هم در این جهانِ شدیداً تقسی جواب خیر است، آنها در کجا باید به دنبال کمک

 برند.  به سر می  سابقه در آن ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و چین، همه در یک تعطیلی بی

جنوبی به سرعت به سمت  گیری در آفریقای همهپذیر،آفریقایجنوبیقراردارد.درصدرفهرستکشورهایآسیب

میلیون نفری مبتال به  7.7حاال هم تحت فشار شدید جمعیت  ینویژه در سیستم بهداشتی که هم رود؛ به نقطة بحرانی پیش می

ایدز قرار دارد. از چند روز پیش قرنطینه در این کشور برقرار شده است. دولت، ارتش را به کمک فراخوانده است. با -وی آی اچ

ی آفریقای جنوبی را به بندی، رتبة بدهی دولت در حال سقوط است و مؤسسات رتبه 1این حال، ارزش پول این کشور )راند(

 ریژائجمهور  شدن، حلقة نزدیکان رئیس اند. در برزیل، یکی دیگر از سوپراستارهای عصر جهانی  تنزل داده 8ارزش وضعیت بی

اند. ارزش پول این کشور حتی پیش از آنکه بولسونارو اتخاذ هرگونه رویکرد راهبردی در مورد  به کرونا مبتال شده 3بولسونارو

 اند. رد کند، رو به کاهش گذاشته بود. شیلی، تایلند و ترکیه نیز شاهد کاهش ارزش پول خود بوده کرونا را

که برای آرژانتین شدیداً مورد نیاز است، از بین رفته است. بازار سهام هند در حال فروپاشی  4یساختار بده دیتجدامکان 

فلج  5های فناوری و مراکز تماس حت فشار هستند. شرکتهای این کشور ت است، ارزش پول این کشور کاهش یافته و بانک

طور  که به 2در بنگلور 7اند، جای تعجب ندارد. پرسنل پشت صحنه در ایاالت متحده به تأخیر افتاده 6اند )اگر دعاوی بیمه شده

                                                           
1. rand 

2. junk status 

3.Jair Bolsonaro 

4.debt restructuring 

5.call centers 

6.insurance claim 
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شان انجام  تاپ دسترسی ندارند تا در جریان قرنطینة هند، کارها را از منزل کنند به لپ معمول کارهای اداری شما را پردازش می

 بدهند(. 

وارد آورده است. کاالها نیز از  2این شوک نه تنها بازارهای سهام را درنوردیده بلکه ضربات شدیدی نیز به اوراق قرضة دولتی

مارس و به دنبال شکست مذاکرات نفتی بین  6ها در  اند. یکی از عوامل اصلی تنزل شدید قیمت نصیب نمانده بحران بی

وقفة تولیدکنندگان عمده، باعث کاهش  بی 12شکنی )دامپینگ( عربستان سعودی و روسیه به وقوع پیوست. از آن زمان، قیمت

های این کاهش شدید قیمت نفت  ترین قربانی ایاالت متحده از اصلی لینفت شنوپدید و پرهزینة منابع است. قیمت نفت شده 

. اما در این میان به وضع و حال نفت باال باشد متیمقرون به صرفه خواهد بود که ق لیاستفاده از نفت ش یزمانهستند، چراکه 

پذیر فکر کنید که نفت و  صل و فقیر بیندیشید. به الجزایر ضعیف و آسیبدیگر صادرکنندگان نفت توجه کنید. به نیجریة مستأ

 دهند.  درصد از درآمد صادراتی آن را تشکیل می 25گاز بیش از 

گذاری در بازارهای نوظهور ایفای نقش  تمایل جدی به سرمایه عظیم و عدم  11برای درک عواملی که در این گسست

و یکم است: یک شرکت عظیم و مشهور در  شدن در قرن بیست  بگیرید که نماد جهانی کنند، این قضیه تجاری را در نظر می

میلیون دالر از اوراق قرضة شرکتی عرضه نموده است، بازدة آن کمی باالتر از آن چیزی است که در بازار  522جهان نوظهور، 

المللی اثرگذار اوراق  وب یک شاخص بینمتحده در دسترس است. حجم این اوراق بدین معنا است که در چارچ شلوغ ایاالت

در غرب  13گذاران نهادی توسط سرمایه 8227که از سال - 18نمورگا یپ ینوظهور ج یشاخص اوراق قرضه بازارهاقرضه مانند 

توانند بازده باالتری از عرضه به  گیرد. مدیران صندوق از اینکه می قرار می -ایجاد گردید 14ها برای تنوع بخشیدن به سبد دارایی

تر از همتایان غربی  کارانه طرزی محافظه آنها غالباً به  های که ترازنامه-دست بیاورند  های آسیایی و آمریکای التین به شرکت

متحده  گذاری ایاالت های سرمایه نوظهور، از ما به التفاوت بین هزینه گیرندگان بازار خوشحال هستند. وام -گردد ها تنظیم می آن

شوند. در عین حال، ارزهایی  گذاری در اقتصادهای سریعاً در حال رشد در آسیا و آمریکای التین، منتفع می و میزان بازده سرمایه

شوند و باعث از بین رفتن هزینة وام  دالر گران میکنند، احتماالً در برابر  گیرندگان بازار نوظهور از آنها استفاده می که وام

 شوند. می

هیچ وجه الزم نیست که پا در خاک آمریکا بگذارید. حجم عظیمی از اعتبار تخصیص  برای تأمین مالی معامالت، دیگر به

، سنگاپور و یافتة دالری، در بیرون از ایاالت متحده در حال گردش است. معامالتی از این دست در جاهایی مانند دبی

شود. پرچمداران این جهانِ  انجام می -های اصلی تبادالت جهانی دیون و مطالبات دالری هستند که از شریان-کنگ  هنگ

                                                                                                                                                                                                 
7.back-office workers 

های  شود. تمام سیستم ها، خدمات و منابع انسانی مورد نیاز برای اداره یک سازمان گفته می بک آفیس یا پشت صحنه سازمانی، در معنای عام خود به فناوری

 د. )م( نشو رود و بک آفیس نامیده می جزو پشت صحنه سازمان به شمار می مرتبط با امور آی تی داخلی سازمان، واحدهای منابع انسانی و حسابداری

8.Bengaluru 

های آموزشی و پژوهشی، تمرکز صنعت  بنگلور مرکز استان کارناتاکا و شهری در کشور هند است. بنگلور به ویژه از جهت امکانات زیربنایی خوب در زمینه

 افزار، علوم پزشکی و همچنین مرکز فناوری اطالعات در هند مورد توجه است. )م(  نرم

9.government bonds 

10.dumping 

11.unwinding 

12.J.P. Morgan’s Corporate Emerging Market Bond Index 

13.institutional investors 

14.portfolios 
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های هواپیمایی که بازار داخلی ندارند و از اساس برای  هستند؛ غول 16کیفیپاس یکاتاو  15هایی چون امارات شده شرکت جهانی

 اند. بازار جهانی طراحی شده

های بزرگ در بازار نوظهور، تقریباً پنچ برابر شده  المللی بدهی شرکت ، ارزش تجارت بین8212تا  8227های  در فاصلة سال

گذاران خارجی یک چهارم اوراق قرضة دولتی  تریلون دالر رسیده است؛ و طی دورة مشابه، سرمایه 8.3میلیارد دالر به  522و از 

اند و همچنین به تأمین هزینة  های بازار نوظهور صادر شده، خریداری کرده دولت را که توسط -به پول رایج داخلی-

دهند که در این کوه بدهی جهانی،  اند. ناظران اقتصاد جهانی، مدتی است هشدار می های جدید و تأثیرگذار کمک کرده زیرساخت

درآمد، صادق  ، یعنی کشورهای کم17الح مرزیاص گیرندگان به مخاطرات عظیمی نهفته است. این مسأله به ویژه در مورد وام

میلیارد دالر رسیده  822سه برابر شده و به  8212سال منتهی به  5است؛ کشورهایی که بدهی ارزهای قوی تجاری آنها طی 

 اند.   بوده 12، تقریباً نیمی از کشورهای کم درآمد در جهان دچار درماندگی بدهی8212است. تا پایان سال 

دنبال امنیت  گذاران به گذاری بازارهای نوظهور معکوس شده است. از آنجا که سرمایه کل منطق سرمایه در حال حاضر،

های دالری شدیداً گران شده است. قیمت کاالها رو به کاهش گذاشته  هستند، دالر افزایش چشگیری یافته و در نتیجه بدهی

یست که صادرکنندگان کاالهای صنعتی و کاالهای اساسی، است. با تعطیلی چین، اروپا و ایاالت متحده، اساساً کسی ن

محصوالت خود را به آنها بفروشند. جای تعجب ندارد که بازارهای بورس از جاکارتا تا سائوپائولو در حال سقوط آزاد هستند. 

های  گذشته، تالش های خود را متوقف کرده است. در هفتة شدن، موقتاً فعالیت ، یکی از نمادهای جهانی امارات ییمایهواپ

ها به حدی گسترده بوده که  گستردة مالی و پولی باعث شد تا کورسویی از امید به بازارهای سهام راه بیابد. تنزل قیمت

اند. تزریق عظیم نقدینگی دالری، ارزش دالر را تاحدی کاهش  گذاران تمایل خود را به معامالت مناسب نیز از دست داده سرمایه

گیری کرونا در بازارهای نوظهور هنوز با تمام  کود واقعی در اقتصادهای پیشرفتة جهان تازه آغاز شده است و همهداده است. اما ر

 قوا وارد نشده است.

های اخیر، جریان عظیم  اند. در دهه گیری کرونا نخستین شوکی نیست که بازارهای نوظهور اخیراً با آن مواجه شده همه

ای اقتصاد جهانی را درهم تنیده کرده است که هرگز درگذشته به این شکل در معرض  هگون گذاری و تجارت به سرمایه

 های مکرر قرار نگرفته است. گسست

در چین به وقوع پیوست. این بحران به دنبال سقوط  -البته در مقیاسی کوچک-، یک بحران مالی خطرناک 8215در سال 

لیون دالر ایجاد شد. یک سال قبل، قیمت نفت و سایر کاالها رو به افول تری یکبازار سهام، کاهش ارزش پول و از بین رفتن 

گذاشت و موجی از شوک را از طریق تولیدکنندگان کاالها روانة بازار کرد. برای بسیاری از بازارهای در حال ظهور، رکود 

به  میکه فدرال رزرو تصم پیوستی به وقوع زمانآغاز شد. این بحران  12اصطالح واکنش هیجانی و با به 8213عمومی در سال 

 یزده از ورود بازار به رکود گذاران وحشتهیگرفت و خبر آن اعالم شد، سرمای اوراق قرضه دولت دیبرنامه خر یجیتوقف تدر

اوراق  نرخ بازده یش ناگهانیآن افزا جهیخود، شروع به فروش سهام و اوراق قرضه کردند که نت هیدادن سرما  و از دست گرید

 اند.    از آن هنگام، بسیاری از ارزهای بازار در حال ظهور، پیوسته دچار کاهش ارزش بوده ها بود. شاخص ختنیو فرو ر قرضه

                                                           
15.Emirates  

16.Cathay Pacific  

17.frontier 

18.debt distress 

19.taper tantrum 
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روانة  82یبن برننکو در زمان تصدی  فدرال رزرودرآمد واکنش هیجانی، موج عظیمی از نقدینگی دالری بود که توسط  پیش

از بحران بانکی در آن  -به استثنای کره جنوبی-آغاز گردید. بازارهای نوظهور  8222بازارها شد. این مسأله با بحران مالی سال 

ترین سقوط در تجارت جهانی تا به آن هنگام بود.  ترین و ناگهانی سال در امان نماندند. این شوک برای بازارهای نوظهور، بزرگ

در کنار عوامل -بازارهای نوظهور را نجات داد  8222گیرد. آنچه که در سال  حتی از آن بحران پیشی میبه را 8282بحران 

محرک عظیم اقتصاد چین بود. پکن، اعتبارات را درست به تناسب زمان جنگ افزایش داد و در واقع، مجدداً بر نقشی که  -دیگر

هانی ایفا نموده، صحه گذشت. به عالوه، چین اقتصاد جهانی را از فاز عنوان موتور محرکة رشد ج میالدی به 8222از اوایل دهة 

و سقوط اقتصاد  1222در سال  88، بحران مالی روسیه1227که سراسر دورة مابین بحران مالی آسیا در سال  81اولیه آشفتگی

نتین شدید بود و منجر به انسداد ویژه، بحران مالی در آرژا گرفت، به دنبال خود کشید. به ، را دربر می8221آرژانتین در سال 

 جمهور با هلیکوپتر شد. بار رئیس های گسترده و فرار حقارت کامل نظام بانکی کشور، شورش

اند که با  اند، آنها ناچار بوده شدن سود برده ، به همان اندازه که بازارهای نوظهور از جهانی1222طور خالصه، از دهة  به

های عمیقی در روسیه و آرژانتین برجا گذاشت. با این حال، آنچه که  زخم 1222و  1222های  اننوسانات شدید مقابله کنند. بحر

هدف در مقیاسی عظیم محسوب  سابقه است، زیرا این بحران، رکودی فراگیر و تقریباً بی ایم بی های اخیر شاهد آن بوده در ماه

 شود.  می

بیرونی از این نوع وجود دارد. این راهبرد با آنچه که ما پیش از این های  یک دستورالعمل اجرایی و راهبرد عملی برای شوک

 8222، متفاوت است. این رویکرد، پس از سال 1222شدن در دهة   انداز بازار آزاد جهانی خواندیم، چشم می 83«اجماع واشنگتن»

شدند، مانند کنترل سرمایه در راستای  ه میآور و مفتضح در نظر گرفت کامالً به فراموشی سپرده شد. اقداماتی که شاید زمانی شرم

المللی پول  های درمانده بلکه توسط صندوق بین تنها از جانب دولت محدود کردن جریان ورودی و خروجی منابع، از آن هنگام نه

 مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است. 

ای روشن و شفاف در  خالصه -ی بانکداران مرکزیالملل باشگاه بین- 84یالملل نیب یها حساب هیبانک تسو، 8212در تابستان 

شده با مخاطرات مالی منتشر کرد. توصیة این نهاد سه مؤلفه مهم داشت.  مورد چگونگی مواجهة بازارهای نوظهور شدیداً جهانی

کاهش ارزش  های مالی خود و جلوگیری از ها باید از منابع خارجی در راستای تأمین دالر مورد نیاز برای نظام نخست، دولت

-ها  های شرکت های ملی خود استفاده کنند. سپس، این بانک توصیه کرده بود که مداخالت تنظیمی پیشگیرانه در ترازنامه پول

                                                           
20.Ben Bernanke 

21.earlier phase of turmoil 

22.Russia’s implosion in 1998 

ضربه شدیدی بر اقتصاد روسیه وارد کرد و در نتیجه آن ارزش روبل نسبت به  ۸۹۹۱اوت  ۸۱شود در  که با نام بحران روبل شناخته می روسیه ۸۹۹۱بحران مالی 

 سایر ارزهای دیگر به شدت کاهش یافت. )م(

23.Washington Consensus 

گذاری خارجی است، مانند  های دیگری که مشوق سرمایه و سیاست های دولتی شدن شرکت ست بر سر آزادسازی بازارها، خصوصی اجماع واشنگتن، پیمانی ا

 کاهش رسمی ارزش پول رایج و نظارت زدایی. )م( 

24.Bank for International Settlements (BIS) 

های  نماید و به عنوان یک بانک به بانک های پولی و مالی را تقویت می که همکاری و مشارکتاست لی لالم المللی سازمانی بین های بین بانک تسویه حساب

رود. از آنجا که  المللی جهان به شمار می ترین سازمان مالی بین میالدی تأسیس گردید و بدین روی قدیمی ۸۹۹۱مه  ۸۱دهد. این نهاد در  مرکزی، خدمات می

گیرد  های خصوصی سپرده نمی دهند، این نهاد از افراد و شرکت المللی تشکیل می های بین های مرکزی کشورها و سازمان بانک المللی را مشتریان بانک تسویه بین

 کند. )م(  رسانی مالی نمی و به آنها خدمت
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که به آن اندازه بزرگ هستند که بتوانند برای اقتصاد  -های نفتی های صنعتی مانند شرکت های مالی و شرکت ها، صندوق بانک

عنوان روشی برای توقف حرکت بیش  المللی پول، به انجام گردد. سرانجام، این بانک، مانند صندوق بینملی دردسرآفرین شوند، 

گونه که اکونومیست خاطر نشان ساخته است،  از حد سرمایه، اذعان نمود که ممکن است کنترل سرمایه ضروری باشد. همان

اند، درست همانند واتیکان که  رل سرمایه را مورد تأیید قرار داهالمللی پول، کنت ی و صندوق بینالملل نیب یها حساب هیبانک تسو

 1222تا دهة  1272شدن از دهة  کند؛ الغای کنترل سرمایه، سیاست نمادین جهانی رحمت و برکات خود را معطوف به کنترل می

ویژه، در عصری که  زیاد است، به های اخیر غیرقابل انکار است. مخاطرات ادغام مالی نامحدود عمالً بسیار بود. اما شواهد دهه

 های پولی هستند.  فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن، عمیقاً درگیر سیاست

اند، اما در حقیقت سخنان آنها همان  المللی پول بسیار سخن گفته ی یا صندوق بینالملل نیب یها حساب هیبانک تسواگرچه 

-است « اجماع پکن»به کار بسته است. این همان  1222ابزارهای است که پکن برای مدیریت رشد اقتصاد این کشور از دهة 

اند و بحران کنونی،  باالیی را به کار بسته ها استانداردهای که البته جسارت نامیدن خود به این عنوان را نداشته است. چینی

 آید.  آزمایشی دشوار برای الگوی آنها به حساب می

طور ویژه  کنند، اگرچه به بسیاری از بازارهای در حال ظهور از نمونة چین برای انباشت ذخایر ارزی عمده پیروی می

، چندان سالحی در اختیار ندارند. اما 85ینة دیون معوقکشورهایی چون آفریقای جنوبی و ترکیه با توجه به تعهدات خود در زم

غالباً به  -86اصطالح مدیریت کالن احتیاطی به-ها  ها پیرامون مخاطرات سیاستی در ترازنانة شرکت نباید از یاد برد که توصیه

های عظیم  ز دارند. شرکتای برخوردارند و ارتباطات سیاسی خوبی نی ها از نفوذ ویژه لحاظ سیاسی، پیشنهادی دشوار است. بانک

آورند که مدیریت آنها  در مکزیک، مخاطراتی پدید می 82در برزیل و پمکس 82در آفریقای جنوبی، پتروبراس 87دولتی مانند اسکام

بسیار دشوار است. سرانجام، متوسل شدن به حربة کنترل سرمایه، هنگامی که یک کشور تحت فشار قرار دارد، کاری پرمخاطره 

کردن، سرعت ببخشد. با توجه به این  جای آرام مکن است باعث ایجاد ترس در بازار شود و حرکت سرمایه را بهاست، زیرا م

کنند، و اقتصادهای عمدة جهان به  استریت با شیب تندی به سمت بحران حرکت می واقعیت که بازارهای مالی در لندن و وال

رهای نوظهور حتی از این هم دشوارتر خواهد شد. در جهانی که در سختی در حال ممانعت از سقوط آزاد هستند، وضعیت بازا

 توانند به آن تکیه کنند، چیست؟  قوتی که بازارهای نوظهور می سر گذاشتن یک شوک عظیم و همزمان است، نقطه حال پشت

وی مشکالت گذاران اقتصادی غرب منحصراً ر های جاری در غرب، ممکن است تصور کنید که سیاست با توجه به بحران

شدن بسیار قابل توجه است. در  اند. اما واقعیت این است که عالیق و پیوستگی ایاالت متحده به جهانی داخلی تمرکز کرده

های حاضر در  ، شرکت8217اند. در سال  های اخیر، بازارهای نوظهور بیش از پیش در رشد اقتصاد جهان سهم داشته سال

اند. در مراکز مالی لندن و  دست آورده وش خود را خارج از ایاالت متحده بهدرصد از فر S&P 522»32 ،44»فهرست 

                                                           
25.outstanding debt obligations 

26.macroprudential management 

27.Eskom 

 کند. )م(  درصد برق این کشور را تأمین می ۹۱شرکت دولتی برق آفریقای جنوبی که بیش از 

28.Petrobras 

 شرکت نفتی بزرگ جهان قرار دارد. )م(  ۰۱های نفتی در آمریکای جنوبی و در زمره  کننده فراورده ترین تولیدکننده و توزیع شرکت نفت و گاز برزیل که بزرگ

29.Pemex 

 نماید. )م(  فت و گاز مکزیک که در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید نفت خام، گاز طبیعی و همچنین تولید محصوالت پتروشیمی، فعالیت میشرکت دولتی ن

30. S&P 500 
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واقعیت دارد. اگر تالش اقتصادهای  -جا است ای ویروسی که دست بر قضا بسیار به استعاره- 31استریت، خطر سرایت مالی وال

شود و هم روند  تر می عة انسانی طوالنیگیری کرونا به علت بحران اقتصادی با مشکل مواجه شود، هم فاج عمده برای مهار همه

 گردد.  احیای اقتصاد جهانی کندتر می

تواند مثمرثمر باشد، به این ترتیب، اقتصادهای اروپا و ایاالت  می« صلح تجاری»تواند انجام دهد؟ اعالم  غرب چه کاری می

با توجه به نوع عملکرد مالی که از ابتدای سال مدت هستند.  های میان ایستند. اما اینها پروژه متحده دوباره روی پای خود می

شاهد آن هستیم، شرط الزم حصول اطمینان از این مسأله است که بازارهای نوظهور بتوانند نیازهای خود را در زمینة  8282

ها دالر  ونهای میلی ویژه در مورد دالر آمریکا که شرکت به-تأمین منابع مالی دالری و محافظت در مقابل نوسانات نرخ ارز 

 تأمین کنند بدون آنکه مجبور شوند تمام منابع خود را مصرف کنند. -اند برحسب این ارز وام گرفته

در جریان بحران مالی پیشین، دو راه اصلی که برای انتقال نقدینگی دالری به بازارهای نوظهور وجود داشت، فدرال رزرو و 

جنوبی و دیگر کشورها، خطوط مبادلة  فدرال رزرو برای مکزیک، برزیل، کره، 8222المللی پول بودند. در سال  صندوق بین

دادند. به این ترتیب،  های مرکزی با سهمیة ارزهای یکدیگر به هم اعتبار می برقرار ساخت که در چارچوب آن بانک 38نقدینگی

مجدداً احیا شده است و برزیل، مکزیک و های اخیر، این خطوط مبادله  شد. در هفته دالرها به سیستم مالی گیرندگان منتقل می

کنون انجام شده،  اند. اقداماتی که تا بار دیگر برای این مهم برگزیده شده کره جنوبی، سه بازار نوظهور مهمی هستند که یک

ید جلوی افزایش چشمگیر ارزش دالر را گرفته است. اما مکزیک همچنان تحت فشار شدید قرار دارد. در مورد این کشور، شا

 تر ایاالت متحده باشد، چرا که اقتصاد مکزیک عمالً به آن متصل است.  تنها گزینة ممکن کمک و همکاری مستقیم

شان در  گذاران این کشورها از اعتماد همتایان برزیل، مکزیک و کره جنوبی به دالیلی چون وسعت؛ این واقعیت که سیاست

لیل که از قابلیت تأثیرگذاری بر اقتصاد آمریکا برخوردارند، شامل این انتقال شدند. متحده برخوردارند؛ و در نهایت به این د ایاالت

گذاری، اندونزی این بار نیز در این  ، با توجه به وسعت و پیشرفت سیاست82-آور است که در میان سایر اعضای گروه جی تعجب

رسد که هند،  ل رزور در جریان بوده، اما به نظر میهایی در درون فدرا دانیم که چه بحث مبادله گنجانده نشده است. ما نمی

های مرکزی، ارتباط و  واسطة دالیلی از قبیل شکنندگی مالی، تردیدها پیرامون استقالل بانک ترکیه، آفریقای جنوبی و تایلند به

الت در راستای جلوگیری متحده و توانایی آنها برای به کار بستن ابزارهای دیگری چون کنترل مباد پیوستگی محدود با ایاالت

 اند. از فرار سرمایه، شامل این مبادله نشده

هایی  پس از جار و جنجالالمللیپولاست.مانده،صندوقبینحلباقیهایمستقیمفدرالرزرو،راهبعدازحمایت

مشروعیت مواجهه بوده است. به راه انداخت، این نهاد با بحران عمیق  1222المللی پول در اواخر دهة  که مداخالت صندوق بین

، 8227های این صندوق در حق حاکمیت کشورهایی چون اندونزی، موجب برانگیختن حس انزجار از آن شد. از سال  دخالت

المللی پول به شدت کاهش یافته است. بودجة آن کاهش محسوسی پیدا کرده و پرسنل آن  گیرندگان صندوق بین فهرست وام

                                                                                                                                                                                                 
(. این شاخص با استفاده از ریسک و بازده NASDAQسهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک ) ۰۱۱فهرستی است از  S&P 500 شاخص

 کند. )م(  های بزرگ، عملکرد کل بازار سهام را ارزیابی می شرکت

31.financial contagion 

ارن، عنوان حرکات بسیار هماهنگ که نتیجه رفتار عقالیی فعاالن در محیط بازارهای دارای شکست )از قبیل اطالعات نامتق  اغلب مطالعات، سرایت مالی را به

های  گیری کنند و یا آن را به تصمیم اطالعات ناهمگن، رقابت ناقص، محدودیت در ثروت و قرض گرفتن، ظرفیت تحمل ریسک و غیره( است، تفسیر می

 دهند. )م(  ای( نسبت می غیرعقالنی توسط همان فعاالن بازار )از قبیل رفتار گله

32.iquidity swap lines 
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این صندوق  8222هایی در مورد الغای این صندوق در میان بوده است. بحران سال  است. حتی بحثهمواره رو به کاهش بوده 

که توسط -مبادلة نقدینگی دالر  33المللی پول برای آن دسته از کشورها که بیرون از چرخة جذاب را نجات داد. صندوق بین

تأمین مالی بیشتر را به اجرا درآورد. برای تحقق این  های قرار داشتند، طیف وسیعی از برنامه -فدرال رزرو ایجاد شده بود

در لندن، این بود که  8222در دومین اجالس رهبران این گروه در بهار  82- ها، یکی از نخستین کارهای مهم گروه جی برنامه

صندوق، زیرنظر رئیس میلیارد دالر افزایش دهند. در حال حاضر، این  752المللی پول را به  موافقت کردند بودجة صندوق بین

کند تا در صورت لزوم این منابع مالی را عرضه کند. چه کشوری اولین مشتری خواهد بود؟ احتماالً انتظار  جدید، خود را آماده می

گیرندگان بالقوه وجود نخواهد داشت،  دارید که صفی طوالنی شکل بگیرد، اما واقعیت این است که اصرار خاصی در میان وام

گیرند. در صف نخست، به احتمال زیاد  عنوان مصیبتی تحقیرآمیز در نظر می المللی پول را به ب آنها صندوق بینچراکه اغل

تشکیل خواهند ایستاد. کشورهای جنوب صحرای آفریقا ممکن است با بحران جدید « بازارهای مرزی»ترین  فقیرترین و درمانده

میالدی. برخی دیگر از کشورها ممکن  8222در اوایل دهة  34ها بدهی بدهی مواجه شوند، درست همانند دورة کارزار بخشش

های اضطراری  است بیش از مدت زمانی که برای آنها مناسب است در صف درخواست کمک بماند. از این رو، درخواست

حق برداشت ویژه که  حکایت دارد. 35میلیارد دالر حق برداشت ویژه 522المللی پول، از صدور  اقتصاددانان توسعه از صندوق بین

قبول داریم؛ ارزی که به  ترین چیزی است که ما به یک ارز جهانی قابل  شود، نزدیک المللی پول صادر می از جانب صندوق بین

به کشورهایی که تحت شدیدترین فشارها « حق برداشت ویژه»یک بانک مرکزی ملی گره نخورده باشد. اعطای اعتبارات 

شود؛ و اگر کشورهای ثروتمندی که به حق برداشت ویژه احتیاج ندارند، سهمیة خود  ایش فوری میهستند، باعث تسکین و گش

 توجهی از قدرت و تأثیر کلی بحران بکاهند. توانند به طرز قابل را به صندوق ببخشند، آنها می

رداندن تجارت به وضعیت عادی ورای لزوم کاهش فشار شدید مالی، آنچه بازارهای نوظهور واقعاً به آن احتیاج دارند، بازگ

ها باید خود را نجات دهند. اما در حال حاضر یک طرف ثالث  ها و آمریکایی اقتصاد جهانی است. برای تحقق این امر، اروپایی

رسد که با توجه به موفقیت چین در زمینة مدیریت بیماری کرونا، این  بسیار مهم در اقتصاد جهانی وجود دارد: چین. به نظر می

های خود را برای  ها به سرعت متن برنامه شور زودتر از اروپا و ایاالت متحده از بحران اقتصادی خارج خواهد شد. چینیک

های پزشکی و بهداشتی به  اند؛ و در حال ارسال کمک جلوگیری از گسترش انتشار ویروس در ماه ژانویه بازنویسی کرده

توانند  ای بیشتری به انجام برسانند؟ از لحاظ اقتصادی و مالی چه کارهای میتوانند کاره کشورهای دیگر هستند. اما آیا می

 انجام دهند؟      

سر و صدا بوده  یب در مورد چین شدیداً یاخبار اقتصاد به اینجا توجهات را به خود جلب کرده، این نکته است کهآنچه تا 

محافظت شده  36(نیچ خلقبانک بانک مرکزی چین )دقت توسط  هب نیچ یمال نظامبحران از آنجا آغاز شد،  نیاست. گرچه ا

 شیکه از افزا یزینوظهور است. تنها چ یبازارها یبزرگ برا موهبت کی نیبوده است. ا دارینسبتاً پا این کشوراست. پول 

                                                           
33.charmed circle 

34.debt-relief campaign 

35.Special Drawing Rights (SDRs) 

 ۸۹، مارک آلمان د رصد 2۰: دالر آمریکا استحق برداشت مخصوص، واحد پولی صندوق بین المللی پول است که ارزش آن معادل مجموعه ارزهای ذیل 

 . )م( درصد ۸۰ین ژاپن  درصد ۸۰، فرانک فرانسه درصد ۸۰، پوند انگلیس درصد

36.People’s Bank of China 
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آنها برای  زمان است. یکدر )واحد پول چین(  37ینبیدالر و سقوط رنم متیق شیآنها بدتر خواهد بود، افزا یدالر برا متیق

شوند.  پذیری خود به تعادل این دو واحد پول نیاز دارند. چین و ایاالت متحده بازارهای اصلی اقتصاد جهانی محسوب می رقابت

 شود.  شوند و همینطور منابع مالی ساخت آنها تأمین می گذاری می کاالها به دالر قیمت

ل هراس و وحشت مصون بوده است، اما چیزی که از دست رفته، رشد چشمگیر اگرچه نظام مالی چین تاکنون نسبتاً در مقاب

ها با ویروس کرونا براساس  مرتباً از روندی رو به افزایش برخوردار بوده است. مقابله چینی 8222اقتصاد چین بوده که از سال 

ای که توسط  های ویژه از جمله وامهای مالی،  شود که محرک انجام شد. برآورد می تونگ مائو تسه 32«های جنگ خلق»روش 

میلیارد دالر نیست، که کمتر از رقمی است که ایاالت متحده یا آلمان برای ایجاد  432های سیاستی پرداخت شد، بیشتر از  بانک

 اند.   تحرک در بازار اختصاص داده

خود را بعد از شوک ناشی از رویداد  با این حال، پکن ممکن است تمهیدات مالی خود را اندکی به تعویق بیندازد تا تعادل

تنها  سال پیش، با تنگنا و محدودیت بیشتری مواجه است. نه 18کروناویروس بازیابد. اما تردیدی نیست که پکن نسبت به 

ها دریافت محرک  کنترل شیوع کروناویروس جدید کار دشوار و حساسی است، بلکه همچنین نظام مالی این کشور پس از سال

و بخش امالک و مستغالت آن نهفته است.  32داری سایه رویة بانک ای در رشد بی ننده شده است. خطرات گستردهمالی، شک

قرار دارد. پکن پیش از آنکه پای خود را روی  42اورگرندشدیداً بدهکار گروه دهندگانی چون  فاجعه هر لحظه در کمین توسعه

 های خود باشد.  ولویت دادن به سالمت بانکپدال گاز ماشین اقتصاد بگذارد، ممکن است نیازمند ا

های غیرمولدی بکند که اقتصاد این کشور را دچار بدهی سنگین  عالوه بر این، چین باید فکری به حال انباشت زیرساخت

م و پنجه نر  با آن دست 8216و  8215های  ای باشد که در سال کرده است؛ و بانک خلق چین باید در فکر فرار چشمگیر سرمایه

تر شد.  های سختگیرانه چهارم از ذخایر عظیم خود را از دست داد و مجبور به اعمال کنترل  کرده است؛ یعنی در زمانی که یک

، در زمینة چارچوب سیاستی مناسب برای نرخ بهره نیاز 41لنیجنت چین حتی آن زمان نیز به کمک فدرال رزرو و رئیس آن 

و   به بحران جاری، چیزی جز دست  -48جروم پاول-ر زمان ریاست کنونی آن داشت. تا به حال، واکنش فدرال رزرو د

تر تزریق شده است. این امر از فشار بر  نبوده است. نرخ بهره آمریکا عمالً صفر است و اعتبارات به شدت هرچه تمام 43بازی دل

ای اشتباه شده که هرگونه محرک  چار محاسبهکاهد. اما فراتر از آن، چین به وضح د پکن برای باال نگه داشتن نرخ بهرة خود می

                                                           
37.Renminbi 
38.“people’s war” 

کارگیری  طور عمده بر جذب تجاوز بیگانه و سپس به ای از تفکر راهبردی مائو، بر اصول اساسی بسیج توده مردم تأکید دارد و به به عنوان نمونه« ها جنگ خلق»

گر بازدارندگی دوجانبه از طریق تهدید به تکی است. این دکترین بیانجمعیت انبوه در خارج از مناطق شهری برای نبرد در یک جنگ فرسایشی طوالنی م

 مقاومت طوالنی و به دنبال آن تهدید به هالکت دشمن از طریق ضدحمله است. )م( 

39.shadow banks 

گذاری سازمان یافته است که به  ای سرمایهه گذاری، بازارهای سهام و رسانه های سرمایه های مالی غیربانکی نظیر صندوق ای از واسطه بانکداری سایه، مجموعه

 کند. )م(  های سنتی ارائه خدمت می بانک

40.Evergrande 

نماید.  های مسکونی، اداری و تجاری، توسعه امالک و مستغالت فعالیت می وساز و مدیریت مجتمع شرکت امالک و مستغالت چینی است که در زمینه ساخت

 )م( 

41.Janet Yellen 

42.Jerome Powell 

43.generous 
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گیری کرونا را  رسد که دولت ترامپ مایل است که گناه همه از سمت خود را باعث جلب همکاری دولت ترامپ بداند. به نظر می

 به گردن چین بیندازد. 

کة خروج اقتصاد جهانی از چین را نیروی محر 8282ها، انتظاری عبث است که در سال  با توجه به این تگناها و محدودیت

تر بشود. پیش از سال  های جهانی خود در مقیاسی کوچک رکود تلقی کنیم. در واقع، چین ممکن است درگیر بحران بدهی

دهندة اصلی به کشورهای در حال توسعه تثبیت کرده بود. براساس برآوردهای پیش از بحران،  ، چین خود را در مقام وام8282

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بوده است.  1.5های مستقیم چین، معادل تقریباً  مستقیم خارجی و وامهای  گذاری سرمایه

به کشورهای در حال توسعه اعطا کرده « یک کمربند و یک جاده»و در چارچوب ابتکارعمل  8213هایی که چین از سال  وام

جیبی به اعطای وام به کشورهای فقیری دارد که در دشوارترین است، تاکنون به صدها میلیارد دالر رسیده است. چین تمایل ع

گیرنده، چیزهای  ها و نحوة برخوردش با کشورهای وام گیری پکن در مورد این وام های رکود خود قرار دارند. نحوة تصمیم دوره

 زیادی در مورد تمایالت هژمونیک این کشور به ما خواهد گفت.

اند که قادر بودند بین اقیانوسی از  از زمان پایان جنگ سرد، بازارهای نوظهور صادرات محور در جهانی به شکوفایی رسیده

آسای چین سوداگری کنند. جهان حتی پیش از  کنندگان در ایاالت متحده و رشد برق منابع دالری، حجم عظیم تقاضای مصرف

ی، دریای چین جنوبی، هوآوِستگی بود. ابتکارعمل یک کمربند و یک جاده، شیوع بیماری کرونا نیز دچار تشتت و چندد

و نه فقط -ای کامل از مسائلی هستند که همة کشورها  مجموعه-زدایی  وهوایی و کربن های تجاری، سیاست تغییرات آب جنگ

ونه تالش اتحادیه اروپا را برای دهند. مالزی با ناخشنودی هرگ های دردناک سوق می را به سمت انتخاب -ایاالت متحده و چین

نظارت و کنترل بر تجارت روغن نخل رد کرده است. برزیل، درحالی که کشاورزان این کشور از جنگ سویا بین چین و ایاالت 

 های بارانی آمازون است.  شوند، درگیر جنگ لفظی با فرانسه بر سر تخریب جنگل متحده منتفع می

نده از این تهدید عبور کنیم، شوک کروناویروس مشکالت هولناک بازسازی را به دنبال خود حتی اگر بتوانیم طی چند ماه آی

 مدت برای بازارهای نوظهور به نحوة بازگرداندن قطار اقتصاد جهان بر روی ریل بستگی دارد. انداز میان دارد. چشم

 

 

 


