
  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
  133-142 ،صفحات1389، آذر و دی 10 و 9های  شماره                                                               

 گزارش

    20پنجمین نشست سران گروه مروری بر 
  های پولی و بازرگانی دفتر تحقیقات و سیاست

  1ت میراحسنیمنیرالسادا
المللی، اهمیت و اثربخشی    نقش کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تعامالت بین            با افزایش 
 در سـال    20از زمان تـشکیل گـروه       که   طوری هاست؛ ب   شده بیش از پیش آشکار    20های گروه    نشست
ارایـی و    نشـست اعـضا در سـطح وزرای اقتـصادی و د             هـر سـاله     میالدی 2008 میالدی تا سال     1999

 بحـران مـالی و اقتـصادی        آغـاز بـا    اما .گردید  مرکزی کشورهای عضو برگزار می     های سای بانک ؤر
سای کشورهای عضو ؤسران و ردر سطح برگزاری نشست ضرورت های وزرا  جهان عالوه بر نشست

 20 نشست در سطح سران کشورهای گـروه  2-5بر این اساس، در طول      . شد  اجتناب ناپذیر  20گروه  
 2010 کـه در نـوامبر       20ترین مباحث پنجمین نشست سران گروه        این گزارش به مهم   . زار گردید برگ

  .میالدی در کره جنوبی برگزار شد و همچنین نشست مقدماتی وزرای گروه اختصاص یافته است
    

   20های مرکزی گروه  نشست مقدماتی وزرای دارایی و مقامات بانک
 23 و   22 در روزهـای     2 کـشور مهـم اقتـصادی جهـان        20مرکزی  های    وزرای دارایی و مقامات بانک    

. نشستی دو روزه را در کره جنوبی برگزار کردنـد ) 1389 آبان 1 مهر و 30( میالدی 2010اکتبر سال   
 نـوامبر  12 و11 است که در تـاریخ  20 زمینه ساز اجالس سران گروه      20نشست وزرای اقتصاد گروه     

در سئول برگزار شد؛ بر این اساس اعضا امور نهـایی تـدارکات          ) 1389 آبان   21 و   20( میالدی   2010
 3. را نیز مورد بررسی قرار دادند20نشست سران کشورهای گروه 

                                                 
m_mirahsani@yahoo.com                                1 .المللی های تجاری بین ات بازارها و اتحادیهعرئیس گروه مطال.  
2. Ministers of the Group of Twenty (G-20) Industrialized and Emerging Market Economies.  

بـر اسـاس بیانیـه    . کننـد   در سئول شـرکت مـی  20شود که بیش از هزار رهبر اقتصادی جهان در نشست اقتصادی گروه              گفته می . 3
 مـدیر از بخـش      25بخـش مـالی،      مـدیر از     28های آی تـی،        مدیر اقتصادی از سازندگان یا بخش      35دهندگان این اجالس،      سازمان

کننده در این  های شرکت گفته شده مجموع فروش شرکت.  هستندهای دیگر  مدیر از بخش لجستیک، دریایی یا بخش24انرژی و 
 .رسد  تریلیون دالر می30های آنها به  اجالس به چهار تریلیون دالر و ارزش مجموع دارایی
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ــک   ــای بان ــی و رؤس ــران دارای ــروه    وزی ــضو گ ــشورهای ع ــای مرکــزی ک ــدگان 20ه  و نماین
های ادامـه دادن بـه       اوضاع اقتصاد جهانی را ارزیابی نموده و راه        المللی در این نشست    های بین  سازمان

جنگ ".  را بررسی نمودند   "جنگ ارزی "ویژه یافتن راه حلی برای پایان دادن به          اصالح نظام مالی به   
هــای درگیــر آن هــستند از نظــر برخــی از  تــرین طــرف  کــه هــم اکنــون آمریکــا و چــین مهــم"ارزی

  . المللی شدیدی منجر شود های بین تواند به بحران صاحبنظران می
  

  20وه اعضای گر
 ایـن گـروه     .باشـد   جهان مـی   1 کشور قدرتمند اقتصادی و اقتصادهای نوظهور      20 متشکل از    20گروه  
نماینـدگان  . گیـرد    قـدرت نوظهـور اقتـصادی را در برمـی          12بر هفت کشور بـزرگ صـنعتی،         عالوه

مـسئوالن ارشـد    .کننـد  هـای آن شـرکت مـی     گـروه در نشـست  20اتحادیه اروپا نیز بـه عنـوان عـضو     
 20هـای گـروه    المللی پول و بانک جهانی نیـز در نشـست   المللی از جمله صندوق بین     های بین   نسازما

 .شوند حاضر می

چــین، روســیه،  ،)7اعــضای گــروه (انگلــیس، کانــادا، فرانــسه، آلمــان، ایتالیــا، ژاپــن و آمریکــا 
یـک و عربـستان     آفریقای جنـوبی، مکز    جنوبی، ترکیه، برزیل، آرژانتین، هند، کره     اندونزی، استرالیا، 

  . هستند20و اتحادیه اروپا اعضای گروه )  قدرت نوظهور12(سعودی 
از دیگر دالئل تـشکیل     . سیس شد أ میالدی ت  1990 در پاسخ به بحران مالی اواخر دهه         20گروه  
توان به احساس نیاز به ایجاد هماهنگی بین اقتصادهای نوظهوری که با رشد قابل               ویژه می  هاین گروه ب  
هر شده و تا آن زمان در هسته مباحث اقتصاد جهانی و حاکمیتی قرار نگرفته بودند، اشاره                 توجهی ظا 

  2.کرد

  
شرایط اقتصادی جهان در اثنای برگزاری نشست وزرای اقتصادی و مقامات پولی 

  20گروه 
شد   در شرایطی برگزار 20های مرکزی کشورهای عضو گروه  نشست وزرای دارایی و روسای بانک 

تالفات ارزی میان کشورهای عضو روند شکننده بهبود بحـران اقتـصادی جهـان را در معـرض                  که اخ 
ارزهـا را در مقایـسه بـا چنـد مـاه پـیش افـزایش داده          نرخهای تهدید قرار داده و این موضوع نوسان

                                                                                                                              
1. Emerging Countries 
2. www.g20.org 
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این در حالی است که بسیاری از کـشورها همچـون چـین، از تـضعیف ارزش پولـشان راضـی                     . است
 .ث تقویت موقعیت آنها در رقابت صادراتی می شودهستند چون باع

خاطر آنکه با هدف حمایت از صادراتش نرخ          ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، چین را به        
همچنـین ایـاالت   . دهنـد  می ن را پایین نگه داشته است سرزنش کرده و تحت فشار قراراارز خود، یو

شود، مقاومت کـرده و مقـدار        ارهایی که به یوان وارد می     کند که در برابر فش      متحده چین را متهم می    
له به گرانتر شدن صادرات آمریکا به چـین منجـر           أاست که این مس     قابل توجهی دالر خریداری کرده    

  .شود می
کنـد و از آن      در مقابل پکن این ادعاها را به عنوان مداخله در امـور داخلـی خـود ارزیـابی مـی                   

  خـود  هـای انبـساطی پـولی      کند که آمریکـا بـا اعمـال سیاسـت          دعا می به عالوه چین ا   . ناخشنود است 
  .کننده به بازارهای نوظهور شده است ثبات های بی موجب سرازیر شدن موج سرمایه

پاسکال المی دبیرکل سازمان جهانی تجارت پیش از این نشست هـشدار داده بـود کـه منازعـه                   
ثیرات منفی بجا بگذارد و ایـن در        أرت جهانی ت  تواند بر تجا    بین برخی کشورها درباره ارزش پول می      

بـه اعتقـاد وی افـزایش    . های درگیر است حالی است که بهترین راه حل این اختالفات، رایزنی طرف        
المللی یک تهدید پنهان بوده و عواقـب بـسیار خطرنـاکی بـرای تجـارت                  نرخ ارزهای بین   های  نوسان

  .جهانی در پی خواهد داشت
للی پول نیـز هـشدار داده بـود کـه اگـر جوامـع اقتـصادی بـزرگ جهـان                     الم   بین  صندوق رئیس

همکاری نکرده و به منازعه خود در زمینه نرخ ارز ادامه دهند روند احیـای اقتـصاد جهـان بـه شـدت                       
 .مورد تهدید قرار خواهد گرفت

  
  20مباحث و موضوعات مورد بررسی و تبادل نظر در اجالس وزرای گروه 

 بررسی پنج مبحث دورنمـای اوضـاع اقتـصاد جهـانی، چـارچوب رشـد                20در اجالس وزرای گروه     
سـیس شـبکه امنیـت    أالمللـی پـول، ت   قوی، مدوام و متعادل اقتصاد جهانی، اصالحات در صندوق بـین   

  .مالی در جهان و مباحث انرژی در دستور کار قرار داشت

خـروج از بحـران    تالش کردند راهی هماهنگ برای 20در این چارچوب وزرای دارایی گروه  
. اند، اجتناب شود   مالی پیدا کنند تا از آنچه برخی رهبران اقتصادی جهان جنگ ارزها توصیف کرده             

 واسـطه جنـگ ارزی    بههستند کهای  های فزاینده  به دنبال پایان دادن به نگرانی     20رهبران مالی گروه    
 نیز بازتـاب نگرانـی از       20وه  نویس قطعنامه وزیران اقتصاد گر      پیش. چین و آمریکا شکل گرفته است     
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هـایی بـود کـه کـشورهای      و دیگـر کـشور    پول ملی کشورهای خاوردور افزایش سریع ارزش واحد
 .  متکی به صادرات آنها هستند20گروه 

در . ترین موضوعات مورد بحـث در ایـن اجـالس بـسته پیـشنهادی ایـاالت متحـده بـود                    از مهم 
مـازاد  ه  یکـا بـر سیاسـت اعمـال فـشار بـر کـشورهایی کـ               نخستین روز این اجالس ایاالت متحده آمر      

 و پیشنهاد کتبی خـود را در خـصوص محـدود نمـودن مـازاد و           1کید کرد أتجاری روزافزونی دارند ت   
.  ارائـه داد   20کسری تراز بازرگانی به درصدی از تولید ناخالص داخلی به کـشورهای عـضو گـروه                 

شورها باید محـدودکردن کـسری یـا مـازاد تـراز      های آمریکا بر این باورند که هدف مشترک ک   مقام
 در ایـن خـصوص،   2. میالدی باشد2015 درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال  4بازرگانی خود حد    

تواند راهی غیرمستقیم بـرای بـاال بـردن ارزش      شان می  وادار کردن کشورها به مهار مازاد تراز تجاری       
  . پول ملی آنها باشد

صلی آمریکا از دادن این پیشنهاد اعمال فشار بیشتر بر کشور چـین بـوده               رسد منظور ا   به نظر می  
دولت آمریکا ماههاست که چین را جهت افزایش ارزش یوان، تحت فشار قرار داده و چین را                 . است

  .متهم کرده که به نفع صادرات خود ارزهای خارجی را به بازی گرفته است
های پولی ایـاالت متحـده باعـث سـرازیر           که سیاست اند   در مقابل مقامات چینی نیز اعالم کرده      

ی را وادار به دخالت در بازارهای پـولی         یهای آسیا  شدن جریانات سرمایه به طرف آسیا شده و دولت        
  . نموده است

وزیر اقتـصاد   . های متفاوتی از سوی اعضا مواجه شد        شایان ذکر است که این پیشنهاد با واکنش       
وجـود   "تفکر اقتصاد دسـتوری " هشدار داد که احتمال بازگشت به این پیشنهاد آلمان در واکنش به

توجه بـه نـرخ ارزهـا معطـوف      معاون وزیر دارایی روسیه نیز اظهار نمود که در دراز مدت باید. دارد
هـا در نـرخ ارز اجتنـاب     از حد دولـت  باید از مداخله بیش. کننده شرایط بازار است شود که منعکس

وزیـر  . افرادی بود که نسبت بـه ایـن پیـشنهاد ابـراز بـدبینی کـرد       یز از جملهوزیر دارایی ژاپن ن. شود
   .  کشورها قابل اجرا باشدتمامدارایی استرالیا  نیز گفت مطمئن نیست که تعیین مقیاس واحدی برای 

                                                 
فشار خواهد گذاشت تا بدون تکیه بـر    تحت20  وزیر دارایی آمریکا پیش از اجالس گفته بود همتایان خود را در اجالس گروه  .1

 .کنند مصرف آمریکا به تنظیم اقتصاد جهان اقدام

لـی ایـن    درصـد تولیـد ناخـالص داخ   9/4این در حالی است که مازاد تراز بازرگانی چین در شش ماه نخست سال مـالی جـاری             . 2
  . کشور بوده است
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از دیگر موضوعات مهم مطروحه در اجالس بحث اصالح ساختار صندوق بین المللی پول بود               
بـر اسـاس   . رخور توجهی برای برخی از کشورهای در حال توسعه منجـر شـد        که به کسب موفقیت د    

ت مـدیره صـندوق     أتوافق حاصله در اجالس مقرر شد کشورهای اروپایی دو کرسی خـود را در هیـ               
 10 و ایـن کـشورها بـه جمـع           واگـذار کننـد   برزیل، چین، هند و روسـیه       المللی پول به کشورهای       بین

المللـی پـول از ایـن توافـق کـه             رئـیس صـندوق بـین      . پول بپیوندند  المللی  سهامدار عمده صندوق بین   
 المللی پول خواهـد بـود       درصدی حق رای این کشورها در تصمیمات صندوق بین         6متضمن افزایش   

  .به عنوان یک نقطه عطف تاریخی برای ایجاد توازن در اقتصاد جهانی نام برده است
  

  20افت شدید قیمت طال در آستانه اجالس گروه 
طوری که بـا انتـشار       دهند به   بازارهای ارز و طال در روندی نامطمئن و خنثی به حرکت خود ادامه می             

بـر همـین    . ایـستد   شود و پس از مدتی از تب و تاب بـاز مـی               قیمت آغاز می   های  اخبار مختلف نوسان  
در ، بهـای طـال      20اساس با توجه به خوشبینی عمومی نسبت به دستاوردهای احتمالی نشـست گـروه               

ــه  . دالر کــاهش را تجربــه کــرد 20اولــین روز برگــزاری نشــست بــیش از  ــا توجــه ب ــا ایــن حــال ب ب
دستاوردهای نه چندان روشن اجالس در زمینه نحوه پایان بخـشیدن بـه جنـگ ارزی، بـین کـشورها،        

.  اکتبـر ادامـه داد  25 و   24قیمت طال در بازارهای جهانی مجددا به سـیر صـعودی خـود در روزهـای                 
در صورتی که اقدامات عملی برای کاستن از مناقـشات ارزی صـورت نگیـرد، قیمـت            رسد    می نظر به

 . طال باز هم به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد

  
  20 گروه  سرانپنجمین نشست

پنجمـین  ،  20هـای مرکـزی کـشورهای عـضو گـروه            وزیران دارایی و رؤسـای بانـک      پس از نشست    
 در ایـن  . میالدی در سـئول پایتخـت کـره جنـوبی برگـزار شـد      2010اجالس رهبران گروه در نوامبر      

المللـی و اقتـصاد        به بحث و تبادل نظر پیرامـون سیـستم مـالی بـین             20های گروه    نشست، سران دولت  
 برگـزار نـشد   8اجالس سئول اولین نشست سران گروه بود که در کشورهای گروه  . جهانی پرداختند 

 نقـش   "موضـوع ایـن نشـست       . یزبـانی آن را بـر عهـده داشـت         و یکی از کشورهای در حال توسعه م       
 .  بود" در جهان پس از بحران اقتصاد جهانی20کشورهای گروه 
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نابــسامانی کنــونی ، 20 از موضــوعات مهــم مــورد بحــث رهبــران گــروه همچــون نشــست وزرا
 وهـای اقتـصادی جـستج     جنگ ارزی قـدرت  بود که برخی تحلیلگران آن را در      بازارهای مالی جهان    

  . دانند مناقشه ارزی بین دو کشور چین و آمریکا را علت اصلی بحران فزاینده کنونی میکنند و  می
بـود کـه   یکی از مباحث نشست های ارزی چین  متحده به سیاست  بر این اساس، اعتراض ایاالت    

 بـا ایـن   .متحده انجامیده اسـت  های شغلی بسیاری در ایاالت بنابر ادعای آمریکا به از بین رفتن فرصت 
ویژه افزایش عرضه پـول بـه        های پولی انبساطی آمریکا به     حال برخی اقتصاددانان معتقدند که سیاست     

شایان ذکر است که آمریکا     . برداری از ترفندهای پولی به نفع اقتصاد این کشور بوده است           نوعی بهره 
ادی مورد انتقاد بعـضی      میلیارد دالر به اقتصاد این کشور جهت احیای رشد اقتص          600به خاطر تزریق    

 .از کشورها قرار گرفته است

عالوه بر بحث و تبادل نظر در خصوص خطرات ادامه جنگ ارزی کشورها از دیگر مباحـث و       
  :توان به موراد زیر اشاره کرد  در این نشست می20موضوعات مدنظر سران گروه 

  دادن اطمینان در خصوص بازسازی اقتصاد جهان -
 ی رشد متوازن، قوی و با ثبات در جهانارائه چارچوب برا -

 المللی منظم تقویت سیستم مالی بین -

 المللی مدرنیزه کردن مؤسسات مالی بین -

 های امنیت مالی جهانی شبکه -

 ای مباحث توسعه -
 

 20بیانیه پنجمین اجالس سران گروه 
، با انتشار بیانیه مـشترک و تـصویب برنامـه عمـل گـروه در خـصوص توسـعه                    20نشست سران گروه    

 20در بیانیـه پایـانی ایـن نشـست، سـران گـروه               . میالدی به کار خود پایان داد      2014اقتصادی تا سال    
 پـول خـود بـه منظـور رقابـت بیـشتر در بـازار                متعهد شدند از اقدام به پایین نگه داشـتن ارزش واحـد           

هـای نـرخ ارز براسـاس شـرایط       براساس این بیانیه طرفین در خصوص تعیـین سـامانه         .خودداری کنند 
اعضای گروه در بیانیه خود اذعان نمودند . پذیری نرخ تبادالت ارزی به توافق رسیدند بازار و انعطاف

جا گذاشته و پذیر ب که بحران مالی و بانکی جهان بیشترین تاثیرات منفی را برکشورهای فقیر و آسیب          
  . این بحران موجب کند شدن برنامه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد شده است

کیــد کردنــد کــه أ در بیانیــه پایــانی ایــن اجــالس ت20کننــده در اجــالس گــروه  ســران شــرکت
های چندجانبه را برای کاهش عدم توازن تجاری و رسیدن به توسعه پایـدار ادامـه خواهنـد                   همکاری
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 در ایـن    20گـروه   . ی توسعه اقتـصادی کمـک خواهنـد کـرد         کشورهای درحال رشد نیز برا    داد و به    
گـذاری جهـت بهبـود اقتـصاد جهـانی متعهـد دانـسته و بـا                   بیانیه، خـود را بـه تجـارت آزاد و سـرمایه           

گرایی تجاری در هر شکل آن مخالفت نموده و بر اهمیـت پایـان مـذاکرات دوحـه سـازمان                      یکجانبه
در این بیانیه بر اصالحات ساختاری کـشورها بـرای کـاهش وابـستگی              . د کردند کیأجهانی تجارت ت  

کـشورهایی کـه تـاثیر    : کیـد شـده و آمـده اسـت       أآنها به تقاضای خارجی و تمرکز بر منابع داخلـی ت          
تجاری بیشتری دارند باید به چنین اصالحاتی دست زده و قدرت رقابت خود را در صادرات تقویت                 

 .نمایند

سیـسات  أهـای آتـی اقـدامات خـود را بـر سـاخت ت               در سـال   20ه کـاری، گـروه      براساس برنامـ  
گذاری بخش خصوصی، اشتغالزایی، امنیت غذایی، بسیج منابع         زیربنایی، توسعه منابع انسانی، سرمایه    

کید نمودنـد کـه هـر پیـشرفتی در     أاعضا در بیانیه گروه ت  . مالی و تبادل اطالعات متمرکز خواهد کرد      
 میالدی در اجالس وزیـران دارایـی و رؤسـای           2011ری این گروه در نیمه اول سال        اجرای برنامه کا  

 درصـد از  6ییـد کردنـد کـه       أ ت 20سـران گـروه     . های مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت       بانک
المللی پول را به اقتصادهای درحال رشد اختصاص خواهند داد و کارهای ذیـربط              سهمیه صندوق بین  
در بیانیـه آمـده اسـت کـه اصـالحات           .  میالدی تکمیـل خواهـد شـد       2012جالس  در این ارتباط در ا    

. ثیرگذاری بیشتر این صندوق بسیار اهمیـت دارد     أالمللی پول برای اعتبار و مشروعیت و ت         صندوق بین 
تـری را در صـندوق       تواننـد نقـش فعـال       باتوجه به اختصاص این سهمیه کشورهای درحال توسعه مـی         

  . موده و بازارهای اقتصادی آنان پویاتر خواهد شدالمللی پول ایفا ن بین
  

  20نتایج بدست آمده در نشست سران گروه 
کمـی در مـورد       در حالی به اجالس خود در کره جنوبی پایان دادند کـه پیـشرفت              20رهبران گروه   

یافتن راه حل اجرایی برای جلوگیری از کـاهش   ترین موضوع دستور کار این گردهمایی یعنی    اصلی
جنـوبی نتـایج مثبتـی بـرای         نشست سران این گروه نوپا در سـئول کـره         .  برابری ارزها حاصل شد    نرخ

اقتصاد جهان به ویژه معضل بزرگ کسری تـراز تجـاری و اختالفـات شـدید ارزی در پـی نداشـت؛                      
هرچند که شرکت کنندگان در اجالس سئول در بیانیه نهایی این اجـالس از عـزم خـود بـرای ادامـه                      

 این زمینه سخن گفتند و قول دادند که در گفتگوهای سال آینده دستورالعملی را بـرای           مذاکرات در 
  . مقابله با عدم توازن در تراز تجاری و تجدید تالش برای رسیدن به توافق تجاری جهانی ارائه دهند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 10

https://ejip.ir/article-1-223-fa.html


 10 و 9مجله اقتصادی سال دهم شماره های 

 
140

ــتا ســران گــروه   ــن راس ــسئوالن   20در ای ــشکل از م ــشکیل گروهــی کــاری مت  در خــصوص ت
های جـاری کـشورها     جهت تعیین عوامل ایجاد نابرابری در تراز حساب       20 روهداری اعضای گ    خزانه

  .توافق کردند
این در حالی بود که اخـتالف نظـر عمیقـی میـان چـین و آمریکـا دربـاره نـرخ برابـری یـوان و                   

در این اجـالس مقامـات چینـی اسـتدالل          . نابرابری صادرات کشورها در اجالس سئول وجود داشت       
 دارد، امـا     خود های مربوط به واحد پولی      به اصالح سیاست   "غیرقابل تزلزل "دی  کردند که پکن تعه   

 شـشمین اجـالس سـران       ذکـر اسـت کـه     شایان  . داند تحقق آن را نیازمند ثبات اقتصادی در جهان می        
 .فرانسه برگزار خواهد شد میالدی در 2011سال  در 20گروه 

  
   در اقتصاد جهان و عملکرد آن20نقش گروه 

 و بـا شـدت گـرفتن بحـران مـالی و             گـذرد    مـی  20گـروه   اجـالس سـران     لی که از تشکیل      سا دوطی  
اند تا واکنشی مشترک در   بار گرد هم آمده پنجرهبران این کشورها    اقتصادی و رکود حاصل از آن،       

بـا مـشارکت     20 این مسئله مؤید ایـن مطلـب اسـت کـه گـروه               .مقابله با رکود جهانی را سامان دهند      
هـای اقتـصادی      مشروعیت به مراتب بیشتری نسبت بـه دیگـر گـروه          ل توسعه جهان،    کشورهای در حا  

  . شود  کشور ثروتمند جهان می7 دارد که تنها شامل 7همچون گروه 
 با پذیرش تعهدات مشترک بـرای برنامـه          در شرایط حاد بحران اقتصاد جهانی      20اعضای گروه   

 با اخذ تـصمیمات مـؤثر در   توانستندلمللی پول ا محرک اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز صندوق بین   
 . المللی را پر کنند مواقع بحرانی خأل وجود یک نهاد اقتصادی بین

در اجالس سران گروه که بود المللی پول پیشرفتی  اصالح ساختار اعضای صندوق بینبه عالوه 
. ین نهاد داده شـد های ا گیری  طی آن نقش بیشتری به اقتصادهای نوظهور در تصمیم       و حاصل شد  20

قابل صورت وقوع بحران مبالغ  المللی پول موافقت کرد که در      بین صندوق در پرتو نتایج این اجالس    
 ی در حـال توسـعه     شود تـا کـشورها      چنین تعهدی باعث می    . به اقتصادهای نوظهور وام بدهد     توجهی

در شرایط بحرانی کسب  بیشتریبدون اینکه نیازی به ذخایر هنگفت ارزی داشته باشند توان مقاومت    
  . کنند

 دیـده   20 کارایی گروه    از کاهش هایی     همزمان با بهبود وضعیت اقتصاد جهان نشانه       با این حال،  
کانـادا یـک شکـست محـسوب         نشست رهبران کـشورهای عـضو در مـاه ژوئـن در تورنتـو             . شود  می
هـای سـختگیرانه    امـه  هیچ اقدام مثبتـی بـرای حـل اخـتالف آمریکـا و اروپـا بـر سـر برن                   زیرا ؛دوش  می
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 12 و 11این ناتوانی در هماهنگ ساختن اقتصادهای مختلف، در نشـست           . مدت انجام نپذیرفت    کوتاه
  .نیز قابل رویت بودماه نوامبر در سئول 

  
 بندی جمع

هـای    میالدی در حالی برگزار شد که ادامـه سیاسـت          2010 در نوامبر    20اجالس سران گروه    پنجمین  
ن و مواجه شـدن اقتـصادهای    اکزی آمریکا ، اجتناب چین از تقویت ارزش یو        انبساطی پولی بانک مر   

ایـن در حـالی     . های ارزی شده است     نوظهور با ورود جریان سرمایه به کشورشان باعث افزایش تنش         
 برداشـته نـشود ایـن اخـتالف         "جنـگ ارزی  "است که اگر گام های عملی بـرای حـل بـه اصـطالح               

 .اشد و به رکود مجدد در اقتصاد جهان دامن زندتواند مانعی در راه تجارت ب می

 مذاکرات بر سر مسائل بزرگی ماننـد آینـده نظـام پـولی          با این حال تاریخ نشان داده که معموالً       
کنـد و بـه نـدرت بـه نتیجـه             تـر منحـرف مـی       تر و اهداف عملـی      جهان توجهات را از مسائل کوچک     

روشنی برای پایان بخـشیدن بـه آنچـه اصـطالحا           این اجالس نیز متضمن دستاورد      از این رو    . رسد می
 متعهـد  20 سـران گـروه    کننـده در اجـالس     کشورهای شرکت شود نبود و تنها      جنگ ارزها نامیده می   

های خـود را در راسـتای مقابلـه بـا نـابرابری صـادرات،         تالش  میالدی 2011شدند تا در اجالس سال      
  .  از بحران کنونی ادامه دهندایجاد تعادل بین ارزهای جهانی و خروج اقتصاد جهان

چـرا کـه بـا وجـود        . جنـوبی بـود     در کـره   20رسد چین برنـده واقعـی اجـالس گـروه            نظر می  هب
مریکا و سایر کشورهای بزرگ اقتصاد جهان، این کشور توانست همچنـان بـه   آهای همه جانبه    تالش

ر تجارت جهانی پا بر جا      های ارزی و اقتصادی خود د      کننده بر ادامه سیاست    عنوان یک قدرت تعیین   
  .بماند

 شـود احتمـاالً    انداز اقتصاد جهانی پس از این اجالس مربوط مـی          با این حال تا آنجا که به چشم       
های مرکزی کشورها صنعتی ادامه خواهد یافت که این امر عالوه بر  های پولی انبساطی بانک سیاست

ورود جریـان سـرمایه بـه اقتـصادهای         روند کاهشی ارزهای خارجی در برابر یکدیگر باعث افـزایش           
این در حالی است که چین مسیر جریان سرمایه به کشورش را مـسدود کـرده و                 . نوظهور خواهد شد  

 .لذا دیگر اقتصادهای نوظهور تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت

 ادامه جنگ ارزها احتماال بـا تـداوم افـزایش قیمـت طـال و افـزایش دامنـه مـداخالت                      ،عالوه به
توانـد رونـد بهبـود اقتـصاد جهـانی را کنـد              که می  کشورها در بازار مالی همراه خواهد بود، وضعیتی       

  . تری را فراهم کند های بروز رکود اقتصادی جدی نموده و زمینه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 10

https://ejip.ir/article-1-223-fa.html


 10 و 9مجله اقتصادی سال دهم شماره های 

 
142

 را بـر عهـده      20 میالدی رهبری ششمین اجالس سران گـروه         2011به هر تقدیر فرانسه در سال       
این کشور قصد دارد مذاکرات سران را بـر سـر آینـده نظـام پـولی                 رسد که     به نظر می  . خواهد داشت 

عنوان ذخیـره ارزی   این احتمال قوی نیز وجود دارد که این کشور نقش دالر به         . جهان پیگیری نماید  
تواند بـر وخامـت اوضـاع بازارهـای مـالی             به چالش بکشد، وضعیتی که می      2011را در اجالس سال     

  . جهان بیفزاید
 بـه توافـق مهمـی در        20بینـی قبلـی اعـضاء گـروه          کـه بـرخالف انتظـار و پـیش        در حالی است    

  مطمئناً کهالمللی پول دست یافتند      خصوص افزایش قدرت کشورهای درحال توسعه در صندوق بین        
المللـی پـول در آینـده خواهـد بـود و از               ها در صندوق بین     گیری نحوه تصمیم حائز تاثیرات مهمی بر     
 .تصمیمات این نهاد خواهد کاستنفوذ ایاالت متحده بر 
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