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مقدمه

امروز ديگر آمريكا كشوري نيست كه بتواند در بين قدرت هاي برتر اقتصادي و در مقابل 

افكار عمومي دنيا ادعاي برتري در اقتصاد جهاني و حافظ وضع اقتصادي دنيا را داشته باشد. افول 

نظم ليبرال غربی و كمرنگ شدن اتحاد بين قدرتهاي بزرگ اقتصادي دنيا كه نمونه آشكار آن 

در نشست گروه ٧ مشهود شد، واقعيتی است كه در نظام بين الملل در حال وقوع است و آمريكا 

به عنوان رهبر اين نظم، با سياست هاي ويژه اي كه در پيش گرفته، دچار ضعف شده و از سوي 

ديگر مؤلفه های قدرت اقتصادی آن نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. پيش از اينها موسسه 

»پرايس واتر هاوس كوپرز « پيش بينی كرده بود كه تا سال ۲۰۳۰ ميالدی، آمريكا برتری خود 

را در حوزه اقتصاد جهانی از دست مي دهد اما با اتفاقاتي كه در ماه هاي اخير رخ داده است، عجله 

آمريكا براي واگذار كردن جايگاه برتر اقتصادي و همچنين تفويض رهبري و هدايت جريان 

اقتصادي را نشان مي دهد.

اوج و افول قدرت اقتصادي ایاالت متحده

ظهور سلطه اقتصادي آمريكا از سالهاي بين دو جنگ جهاني رخ نمود و فاصله از جنگ 

موجب شد تا اين كشور قدرت اقتصادي و منابع مالي ارزنده اي از قبل جنگ اول جهاني كسب 

نمايد. ثروت فراوان آمريكا در زماني كه كشورهاي اروپايي گرفتار ورشكستگي بودند تعادل 

سياسي و اقتصادي موجود را برهم زد و همين قدرت نوظهور توانست به عنوان مهمترين منبع 

تامين كننده نيازمندي هاي اقتصادي و مالي كشورهاي اروپايي ايفاي نقش كند.اين وضعيت در 

سال هاي بعد ادامه يافت تا اينكه يک دهه پيش از شروع جنگ جهانی دوم ركود بزرگ اقتصادي 

در آمريكا در سال 19۲9 ميالدي شروع شد و نرخ بيكاري در آمريكا به ۲5درصد رسيد. در 
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دوران جنگ جهاني دوم اما اقتصاد اروپا كامال از هم پاشيد و آمريكا به قدرت بالمنازع اقتصاد 

دنيا تبديل شد. آمريكا به واسطه دور ماندن از تبعات جنگ جهانی و فروش اسلحه به طرف های 

درگير جنگ، توانست دالر را )به عنوان واحد پولی خود( تبديل به يک ارز قدرتمند جهانی كند. 

از سوي ديگر معامله هر اونس طال با ۳5 دالر و همچنين خريد و فروش نفت به عنوان يكی از 

استراتژيک ترين كاالهای تجاری باعث شد تا بر ابهت و نفوذ دالر افزوده شود و تاكنون نيز يكه 

تاز نظام اقتصادي دنيا بوده است. اما نشانه هاي افول اين دوران طاليي در سالهاي 19٧۰ نمايان 

گشت و از اوايل اين دهه به داليلي همچون كاهش مشروعيت اين كشور در عرصه بين المللي 

متاثر از هزينه هاي جنگ ويتنام وازبين رفتن نظام برتون وودزتوان اقتصادي آمريكا كاهش 

يافت. در همين ايام بود كه نيكسون رابطه طال با دالر را قطع و نرخ دالر را شناور نمود و اين امر 

موجب شد تا تمام تعهدات اياالت متحده در قبال پرداخت طال در قبال دالر از بين برود.

با  بي سابقه اي  بطور  اساس آمار، آمريكا در سال هاي گذشته  بر  نيز  معاصر  در دوران 

بحران هاي متعدد روبرو بوده است. وزارت خزانه داری آمريكا، بدهی های دولت آمريكا در دوران 

رياست جمهوری اوباما را برابر با بيست هزار ميليارد دالر اعالم نموده كه اين ميزان زمانی كه 

ترامپ قدرت در آمريكا را برعهده گرفته به دوبرابر افزايش يافته است . اينگونه است كه فريد 

زكريا معتقد است جهان در حال گذار از عصر آمريكايي به عصر پساآمريكايي است و و در اين 

نظام ديگر اياالت متحده نه رهبري اقتصادي و ژئوپلتيک را برعهده دارد و نه از بعد فرهنگي تسلط 

سابق را داراست. او تاكيد ميكند ما در حال گام نهادن به جهان پساآمريكايی هستيم كه مردمان 

بسيار در نقاط بسيار، جهت و ماهيت آن را تعيين می كنند . اين گذار از نظام آمريكا محور را 

می توان در ابعاد اقتصادی بصورت پررنگ و ملموس تری مشاهده كرد و نشست پرچالش گروه 

هفت در كبک كانادا را می توان مصداق بارزی بر فاصله كشورهای متحد آمريكا از آن دانست 



ارزیابی جایگاه بین املللی آمریکا در مناسبات اقتصادی جهان با تأکید بر نشست گروه ۷

8

و اينكه ديگر محوريت اقتصادی آمريكا نمی تواند بازيگر تعيين كننده و نهايی نظام اقتصاد بين 

الملل باشد.

پیشینه تاریخي و اهداف گروه هفت

گروه هفت از اجتماع بين المللی كشورهای كانادا،فرانسه، آلمان، ايتاليا،ژاپن، آمريكاو 

انگليس تشكيل شده است.اين كشورها حدودا 65 درصد اقتصاد جهانی را در دست دارند. اين 

نفتی 19٧۳ و  پيشرفته صنعتی در پی بحران  با شركت كشورهای  بار  براي نخستين  مجموعه 

متعاقب آن ركود اقتصاد جهانی، ايجاد شد.در سال 19٧4 در كتابخانه ای در كاخ سفيد با شركت 

غير رسمی مقامات اقتصادی آمريكا ، انگليس، آلمان غربی، فرانسه، ايتاليا و ژاپن نشستی برگزار 

گرديد كه بعدا به گروه كتابخانه نيز مشهور شد.

گروه هفت از ابتدا داراي ساختار منسجمي همچون ساير نهادهاي بين المللي نبوده و فاقد 

اساسنامه، ساختار اداری دائمی يا دبيرخانه و اداره ای برای اعضاء بوده و رياست آن نيز بصورت 

چرخشي است. اين گروه به شكلي مستمر با مديريت اقتصاد كالن، تجارت بين الملل، روابط با 

كشورهای در حال توسعه، مسئله روابط اقتصادی شرق و غرب، انرژی و تروريسم ارتباط دارد و 

در ادامه با توجه به تحوالت مختلف موضوعات ديگري در اولويت اين مجموعه قرار گرفته است 

كه مهمترين آنها شامل اقتصاد كالن از قبيل اشتغال، سامانه های اينترنتی و مسائل فراملی از قبيل 

محيط زيست، مواد مخدر، جرائم فراملی، برگزاری نشستهای امنيتی سياسی تا عرصه های ارتقاء 

حقوق بشر از طريق امنيت منطقه ای و كنترل تسليحات می باشد.

اين بار اما رهبران گروه هفت در كانادا دور هم جمع شدند تا بر اتحاد و انسجام خود 

بيفزايند اما كبک جايي بود كه دونالد ترامپ يک بار ديگر با رهبرانی چون آنگال مركل ،ترزا 
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می ، امانوئل مكرون و نخست وزير كانادا ديداري از جنس اتحاد و دوستي نداشت. در اين نشست 

وزراي دارايي كشورهاي گروه هفت نگرانی خود را از تعرفه های تجاری جديد آمريكا ابراز 

داشتند و در خصوص اقدام قاطع متقابل به توافق رسيدند .  تعرفه های تجاری جديد واشنگتن عليه 

متحدان خود و تهديد به اعمال تحريم عليه شركت های طرف تجاری با ايران سبب نارضايتی 

متحدان اصلی تجاری آمريكا شده كه در زمان هاي مختلف نيز بازگو شده است.

انزوای ایاالت متحده در نشست گروه هفت

يكی از مهمترين ويژگی های نشست اخير جی هفت اين بوده كه آمريكا بيش از هميشه 

ناهمسويی سياست های خود با كشورهای شريک خود را احساس كرده است. اينبار آشكارا ميان 

آمريكا و متحدان اصلی اش در آمريكای شمالی، اروپا و آسيا اختالفاتی ايجاد شده است. ترامپ 

نارضايتی  اين  نمود و  بااليي لحاظ  اروپايي تعرفه  از كشورهاي  بر واردات فوالد و آلومينيوم 

اقتصادی از سياست های آمريكا دامنه ای وسيع از كشورهايی را در بر گرفت كه متحدان ديروز 

امنيتي و سياسي آمريكا بودند.كانادا كه همواره از آمريكا بخصوص در مواضع ضد ايراني اش 

تبعيت ميكرد با تعرفه هاي وضع شده بر كاالهايش به شدت از آمريكا دلسرد شده و فرانسه نيز 

با دلخوري فراوان راه جدايي را در پيش گرفته است و آمريكا را تنها و منزوي ساخته است. 

امسال در نشست گروه هفت، آمريكا يكی از بدترين شرايط خود را به لحاظ همگرايی با متحدين 

اروپايي اش و كشورهای همپيمان اقتصادی خود سپری كرد. سياست های دونالد ترامپ در حوزه 

اقتصادی، با از بين بردن پيمان ترانس پاسيفيک و در حوزه محيط زيست نيز با كنار كشيدن از 

توافق پاريس موجب گرديد كه از همان ابتدا بسياری اينگونه بيان كنند كه برای دونالد ترامپ 

هيچ چيزی بيشتر از همان ايده »اول آمريكا« اهميت ندارد.
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از مهم ترين زمينه های همگرايی ميان اروپا و آمريكا ساختارهای فرهنگی و تمدنی 

از سوی ديگر جوهره  بوده است.  باالی روابط تجاری  اقتصادی و حجم  ارتباطات  مشترک و 

مشترک ليبراليسم و صلح ليبرالی پايدار ميان آنها مانع ايجاد تنش و جنگ ميان اين متحدين سنتی 

بوده، اما در شرايط فعلی شاهد بروز درگيری های لفظی و جنگ اقتصادی بين اين بازيگران مهم 

اقتصادی دنيا هستيم كه زمينه های همگرايی ديرين فرهنگی و اقتصادی را تحت الشعاع قرار 

داده است. بطوريكه رويكرد های رئاليستی مشترک كه همواره منجر به ايجاد و اتخاذ مواضع 

و تصميمات همسو در نظام بين الملل می گرديد در اين روزها تبديل به چالش و اختالف نظر 

اساسی شده است. اين اختالفات موجب گرديده تا وثيق ترين ارتباطات سياسی، امنيتی، اقتصادی 

و مالی فيمابين اروپا و آمريكا شكننده شده و با تقابل آشكار موجود نتوانند اين همگرايی و اتحاد 

را ادامه دهند.

دالیل نارضایتی سران کشورهای صنعتی و گسست اتحاد دیرین

از مهمترين داليل اعتراضات و چالش های درون گروه هفت و كشورهای عمده صنعتی با 

آمريكای ترامپ آن است كه مقامات كشورهای صنعتی از شرايط داخلی سامان مندی برخوردار 

نيستند و درگيری كشورهای صنعتی با موجی از مشكالت اقتصادی و نابسامانی های اقتصادی 

زمينه ساز برخورد جدی با رويكردها و سياست های تجاری آمريكا شده است.  وضعيت بد 

وخيم  سبب  آمريكا  اقتصادی  و  تجاری  های  تعرفه  نظام  كه  اروپايی  در كشورهای  اقتصادی 

تر شدن آن نيز شده است، سبب شده تا نسبت به هرگونه سياست های رياضتی كه از ناحيه 

آمريكايی ها وضع می شود، مواضع سرسختانه ای گرفته شود. مصائب اقتصادی اروپايی ها به 
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ميزانی است كه با فشارهای اقتصادی آمريكا به شركت های اروپايی و وضع تعرفه های دولتی و 

نظام حمايت گرايی آمريكايی ها برای فضای اقتصادی اين كشورها، رو به وخامت نيز گرائيده 

است. در اين فضا طبيعی است كه غربی ها و متحدان آمريكا نسبت به تصميمات آمريكايی ها 

ناخشنود باشند و آمريكا را متهم به كارشكنی در اقتصاد خود و تالش برای ايجاد هژمونی در 

سطح بين المللی كنند. 

دليل ديگر اين تعارضات اقتصادی، نظام تجارت جهانی وابسته به آمريكا است. با توجه به 

بعضی نهادها و زيرساخت های بين المللی نظير صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی، 

نظام تجارت جهانی تا حد زيادی متاثر از سياست ها و تصميمات آمريكايی ها می باشد كه البته 

با تغيير رويكرد اياالت متحده و احتمال خروج از سازمان تجارت جهانی، اين امتياز آمريكا نيز 

در حال كمرنگ شدن است.

از سوی ديگر دليل عمده اين اختالفات تجاری و اقتصادی، سياست های انحصارطلبانه و 

انزواگرايانه آمريكا در سال های اخير بوده كه زمينه ساز اعتراض همپيمانان آتالنتيكی واشنگتن 

شده است. اين موضوع نشان می دهد كه شركای آمريكا بيش از پيش از سياست های اين كشور 

دچار رنجش شده و در آينده نيز بعيد خواهد بود بتوانند بر سطح اختالفات به وجود آمده سر پوش 

گذارند. چرا كه سياست های آمريكا مستقيما منافع ملی كشورهای متحداش را از يک سو و منافع 

بلند مدت همگرايی منطقه ای و فرامنطقه ای را از سوی ديگر متاثر از خود كرده است.همچنين 

اياالت متحده و اروپا بزرگترين سرمايه گذار در بازارهای يكديگر هستند و از زمان حضور 

ترامپ عضويت آمريكا در پيمان آسيا پاسفيک لغو شد كه نگرانی هايی را برای اروپا به وجود 

آورد؛ چراكه مخالفت ترامپ با پيمان های تجارت آزاد، ساير سازمان های مالی و اقتصادی را  با  

هشدارهايی مواجه ساخته است و تعليق گفت وگوهای پيمان تجارت آزاد ميان اتحاديه اروپا و 
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آمريكا يک نشانه هشدار دهنده در اين ارتباط است.

تأثیر اختالفات اقتصادی بر آینده ی گروه هفت 

گروه هفت كه از ٧ كشور صنعتی تشكيل می شود تا قبل از روی كار آمدن دولت 

ترامپ در بسياری از زمينه ها همچون تجارت آزاد و رويكرد نسبت به تحوالت جهان هماهنگ 

عمل می كرد. اما از زمان شروع بكار دولت جديد آمريكا با شعارهای ملی گرايانه، اختالفات و 

شكاف های درونی اعضای اين گروه آشكار گرديده است. در حقيقت همانطور كه اشاره شد 

عمده اختالف بين آمريكا با ديگر اعضای گروه در خصوص تجارت آزاد می باشد كه آمريكايی 

ها آن را موجب آسيب وارد شدن بر اقتصاد اين كشور دانسته و در تالش برای به حصار كشيدن 

تجارت آزاد می باشند و در مقابل ديگر كشورهای صنعتی بر موضوع تجارت آزاد و فرآيند 

جهانی شدن اقتصاد تاكيد دارند. اختالفات عميقی كه در نشست سال ۲۰18 نمايان گشت می تواند 

منجر به انشقاق بيشتر و تبديل گروه هفت به گروه شش بعالوه يک گردد كه كشورهای ديگر 

در مقابل آمريكا قرار خواهند گرفت. اما نبايد از اين موضوع غافل گشت كه آمريكا شرايط روز 

دنيا را تحليل خواهد نمود و مانع از ايجاد شكاف بيشتر خواهد شد تا تبعات تقابل با شش قدرت 

اقتصادی دامنگير اياالت متحده نشود و از يک جنگ تمام عيار اقتصادی پيشگيری خواهد نمود. 

در اين شرايط است كه آمريكايی ها ادعا می كنند كه صدای اروپايی ها و كانادا را شنيده 

اند و به دنبال »جنگ تجاری« با اروپا و كانادا نيستند اما شواهد، نشاندهنده تعميق اختالفات بين 

اين كشورهاست وانشقاق در ارتباط وثيقی است كه همواره ميان اروپا و امريكا وجود داشته است. 

طی چند ماه اخير و بعد از روی كارآمدن ترامپ، با سياست های تجاری وی، اعمال تعرفه های 



اندیشکده راهربدی تبیین

1۳

اقتصادی گسترش يافته است .

با اين وصف گروه هفت كه در تالش برای پاسخ به بحران ها و به ويژه بحران اقتصادی 

پديد آمد، با برگزاری خاص اجالس اخير و بحران های درونی كشورهای صنعتی و تعارض 

آشكار با اياالت متحده در مسيری حركت می كند كه نتواند پاسخی متقن و عملياتی به بحران 

های موجود در جهان بدهد.اگرچه اعضای گروه هفت همچنان تالش می كنند تا اجماع سازی 

در سطح بين المللی را دنبال كنند اما چشم انداز پيش رو با توجه به جنگ اقتصادی درگرفته بين 

آمريكا و ديگر اعضای گروه هفت نمی تواند خيلی روشن باشد. در نتيجه،گسترش اين مساله 

در آينده باعث می شود اقتصادهای بزرگی مثل آمريكا در هدايت و جهت دهی به اقتصاد جهانی 

دچار چالش شوند.

تأثیر اختالفات گروه هفت بر اقتصاد جهانی 

اعضای گروه هفت متعهد هستند تا با گسترش تجارت آزاد مانع ايجاد تجارت غيرمنصفانه 

شوند و تجارت غيرمنصفانه زمانی شكل می گيرد كه كشوری با اعطای يارانه  ها و حمايت های 

دولتی به توليدات خود موجب ارزان  تر شدن آن نسبت به توليد ساير كشورهای اين گروه و 

يا دنيا شود. در حال حاضر با سياست های حمايتی و اعمال تعرفه ها توسط دولت ترامپ، اين 

احتمال وجود دارد كه مساله از اختالف تجاری فراتر رفته و در حوزه تجارت بين الملل و اقتصاد 

جهانی، جنگ تجاری آغاز گردد. در چنين شرايطی كشورهای مختلف در مقابل اقدام آمريكا، با 

پافشاری بر مواضع و خواسته  های خود به اعمال تعرفه  های سنگين عليه كاالهای مورد تجارت 

مابين خود اقدام می  كنند. همچنين موانع تجاری غيرتعرفه  ای نيز ميان دو طرف تشديد می  شود. 



ارزیابی جایگاه بین املللی آمریکا در مناسبات اقتصادی جهان با تأکید بر نشست گروه ۷

14

بنابراين به دليل سرايت كردن ضرر های تجاری از كاالهای معدود به ساير كاالها، هزينه های 

تجاری كشورها در اقتصاد جهانی افزايش يافته و ساير كشورهای جهان نيز بدليل اينكه مصرف 

كنندگان هزينه تبعات افزايش هزينه ها و كاهش رشد اقتصادی را ميدهند، متاثر خواهند شد. 

اقدامات ترامپ با واقعيت  های ناظر بر تجارت جهانی سازگار نيست. اين سياست تجاری 

تنها زمانی عمل می  كند كه طرف های مقابل دست به اقدام مشابهی نزنند ودر چنين حالتی برای 

آمريكا مقدور نخواهد بود كه در بين قدرت هاي برتر اقتصادي و در مقابل افكار عمومي دنيا 

ادعاي برتري در اقتصاد جهاني و حافظ وضع اقتصادي دنيا را داشته باشد. كمرنگ شدن اتحاد بين 

قدرتهاي بزرگ اقتصادي دنيا نيز اتفاقی است كه در نظام بين الملل در حال وقوع است و آمريكا 

به عنوان رهبر اين نظم، با سياست هاي ويژه اي كه در پيش گرفته، دچار ضعف شده و از سوي 

ديگر مؤلفه های قدرت اقتصادی آن نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارندكه اين امر زمينه ساز انزوا 

و كاهش نقش برتر آمريكا در اقتصاد جهانی خواهد بود.
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