
که می خواهد آمریکا  کشوری است  چین نخستین 
سر پا بماند! یعنی اول شدن چین در دنیا و تسلط بر 
اتفاق  طرف  فروپاشی  که  است  ارزشمند  زمانی  آمریکا 
نمی تواند  هیچ کس  صـــورت  ــن  ای در  بــاشــد؛  نیفتاده 
کند. برای همین اآلنکه  انتهای این بازی را پیش بینی 
که توان  گرفته است، بیشتر محتمل است  کرونا دنیا را 
به  نسبت  جهانی  معادالت  بر  قــدرت  یک  تأثیرگذاری 
کرونا بوده بیشتر شود. این اتفاق نخست  آنچه قبل از 

است.
تأثیرگذار در  ــزارهــای  اب کــه  اســت  ایــن  اتــفــاق دوم 
در  ــر  گ ا مــثــاًل  شــد؛  خــواهــد  متفاوت  جهانی  مــعــادالت 
در  را  تولید  زنجیره  یا  بود  شدن  جهانی  بحث  گذشته 

مطرح  دارد  کــنــون  ا مــی کــردنــد،  تعریف  جهانی  سطح 
که تا حد ممکن باید زنجیره تولید را به داخل  می شود 
نیست  امکان پذیر  کشور  داخــل  گــر  ا و  برگرداند  کشور 
را  منطقه گرایی  باید  اقــتــصــادی  واقعیت های  نظر  از 
که  گسترش داد. اصاًل نگاه جهانی دارد عوض می شود 
گر عوض شود یعنی قاعده بازی عوض شده است و با  ا
که هرکس بهتر بتواند این بازی  این تغییر طبیعی است 

گرفت. را انجام دهد، جلوتر قرار خواهد 
مسئله  ایـــن  ــــروی  گ در  مــحــتــمــل،  ــاق  ــف ات دو  ــر  ه
را  تأثیرگذاری خود  و میزان  توانایی  که بخواهند  است 
که به عنوان متغیر  افزایش دهند، نمی دانند این عاملی 

کرد؟  ح شده، در طول مسیر چطور عمل خواهد  مطر

کشورهایی موفق تر هستند  در این مواقع معمواًل 
تعریف  خــود  بــرای  بیشتری  اشتباه  فرصت  قبل  از  که 
کرده یا توانسته اند هزینه اشتباه را برای خود به حداقل 
که  برسانند. در سیستم اقتدارگرای قدرت مرکزی چین 
در  انتظار می رود  اقتصادی همراه است،  توانمندی  با 
که بازار انرژی به هم می خورد، برای چین اتفاقی  زمانی 
شود.  درســت  ــازار  ب و  نیفتد  اقتصادی  کــالن  مسیر  در 
وقتی این انتظار هست، یعنی او باید لیدر بازگرداندن 

اقتصاد جهانی به شرایط عادی باشد.
بتواند  اینکه  به  می کند  کمک  چین  ظرفیت های 
چه  نمی داند  کسی  اتفاقی،  هــر  در  و  بعدی  دوره  در 
ج  خار آن  از  برنده تر  بتواند  بیفتد،  می خواهد  اتفاقاتی 

بــزرگ تــری  زمین  چین  بیفتد  اتفاقی  هــر  یعنی  شــود؛ 
کرده است. در نقطه مقابل چین می شود اروپا  تعریف 
کرده است،  را مثال زد. اروپا چون خود را خیلی درگیر 
که خروج  خیلی بوروکراتیک شده و برای همین است 
ایتالیا از اتحادیه مطرح می شود؟ همه اروپا فهمیده اند 
کرونا  که در این بازی بازنده است؛ یعنی هر اتفاقی برای 
بیفتد و هر مسیری برود، چون توان بازی ندارد، به طور 

طبیعی آخر خط قرار می گیرد.

   اثرات اقتصادی این روند چه می شود؟
آینده  کری: می خواهم به طور مشخص درباره  شا
کاماًل متفاوتی  دالر و یوان بحث کنم؛ یعنی دو استراتژی 

می دهند.  انــجــام  دارنـــد  چینی ها  و  آمــریــکــایــی هــا  کــه 
کار را به نسبت  آمریکایی ها با توجه به تجربه 2008 خود 
کرده و رویکرد تسهیل مقداری  خیلی سریع و خوب آغاز 
عظیمی را انجام داده اند. ما دوگانه ای درباره پول داریم 
یا نظم است، در نهایت  که یک طرف پول دیسیپلین 
بعد از زدن همه اعتبارات ما بین خودتان باید به یک 
کل سیستم را برقرار  که آن نظم در  منبع ثابتی برسید 
موقع  یک  اســت.  انعطاف  میزان  دیگر  طرف  می کند. 
علی رغم  شما  و  اســت  اعتبار  تشنه  شما  اقتصاد  دیگر 
می کنید؛  پاشیدن  پول  به  شروع  محدود  منبع  وجود 
کنید، نیاز به این  سعی دارید پایین هرم خود را بزرگ 
می آید  وجود  به  اقتصادی  دوره هــای  به  بسته  مسئله 

یا غلط نیستند؛  اقتصادی هیچ کدام درست  و مکاتب 
کدام برای آن دوره تعریف شده اند. بلکه هر 

از  ــد،  ــ داده ان انــجــام  دالر  بــا  آمریکایی ها  کــه  ــاری  ک
و  می پاشند  پول  عظیم  خیلی  اســت.  انعطاف  جنس 
گر از یک حدی جلوتر برویم  علی رغم اینکه می فهمند ا
مخاطره  به  اســت  ممکن  بین المللی  ارز  به مثابه  دالر 
بدون  داشته اند،  را   2008 موفق  تجربه  چــون  بیفتد، 

نگرانی همچنان پول می پاشند.
که  کرده اند  دیگری  کار  مقابل  نقطه  در  چینی ها 
کار  داشتند  یــوان  ارز  رمز  پــروژه  روی  دارد.  تفکر  جای 
را  پــروژه  ایــن  می خواهند  که  بــود  ایــن  خبر  می کردند؛ 
کنند و بر طبق شنیده ها پروژه تابستان  کار  خیلی سریع 

اگر در گذشته بحث جهانی 
شدن بود یا زنجیره تولید را در 

سطح جهانی تعریف می کردند، 
اکنون دارد مطرح می شود که 
تا حد ممکن باید زنجیره تولید 
را به داخل کشور برگرداند و اگر 
داخل کشور امکان پذیر نیست از 
نظر واقعیت های اقتصادی باید 

منطقه گرایی را گسترش داد. اصاًل 
نگاه جهانی دارد عوض می شود 
که اگر عوض شود یعنی قاعده 
بازی عوض شده است و با این 

تغییر طبیعی است که هرکس بهتر 
بتواند این بازی را انجام دهد، 

جلوتر قرار خواهد گرفت.
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