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  بُردار طالئی سياست چينی

) ١( 
در عين حال، .  می شوند، ھمواره به عامل چين توجه دارندی با مسائل طال مشغولئطور حرفه ه کارشناسانی که ب

اين » سياست طالی«متخصصانی که چين مدرن را مورد مطالعه قرار می دھند، حوادث مختلف زمينی را اغلب با 

   حاصل از آن کدام است؟ۀچين، ھدف، وسيله و نتيج» سياست طالی«پس واقعيت . کشور ارتباط می دھند

  

  ی جنوبی رتبه اول جھانی را به چين واگذار کردقاافري: استخراج طال

از آغاز قرن حاضر يکی از . سياست چينی است» بُردار طالئی« استخراج فلز زرد، واضح ترين ۀآھنگ رشد بی سابق

 ١٠٠ را ٢٠٠٠اگر حجم طالی توليده شده در سال . باالترين ميزان افزايش استخراج طال در چين مشاھده می شود

/ ٣ی جنوبی، فقط افريقا؛ اما در ١۴٩/ ٧؛ در روسيه، ٢١۴/ ۵ در چين، ٢٠١١اخص توليد طال در سال فرض کنيم، ش

 قرن بيست و يکم در ۀدھ در طول اولين.  بوده است٨٧/ ۵؛ و در استراليا، ۶٩/ ٧؛ در کانادا، ۵۶/ ۶، امريکا؛ در ۴۶

 ۀ در رتب٢٠٠٠چين که در سال . و روی دادرات جدی در رتبه بندی کشورھای پيشريي استخراج جھانی طال تغۀزمين

 اول را از آن خود ۀ موفق شد رتب٢٠٠٧قرار داشت، در سال )  و استرالياامريکای جنوبی، افريقاپس از (چھارم 

، ١٨٩۶ی جنوبی که مقام اول جھان در توليد طال را از سال افريقا.  برجسته در دنيای طال بودۀاين، يک حادث. سازد

  .خود اختصاص داده بود، از دست داده سال ب١١١يعنی در مدت 

 سھم چين ٢٠١١در سال ...  خود در استخراج طال با بقيه کشورھا را پيگيرانه افزايش دادۀچين فاصلدر سالھای بعد، 

با اين . ی جنوبی بودافريقاچنين سطح رشدی در گذشته فقط مختص .  درصد رسيد١٣/ ۴ جھانی طال به ۀدر توليد ساالن

سال جالب توجه اين است که چين موفق شد در . بود درصد ١۶/ ۵، برابر ٢٠٠٠در سال ی جنوبی افريقاسھم ھمه، 

طبق ).  روشن تر خواھد شد٢٠١٢اين موضوع پس از اعالم نتايج نھائی سال ( به اين جايگاه ارتقاء يابد ٢٠١٢

حجم استخراج فلز گرانبھا در سال ، ٢٠١٣ سال فبروریگزارش منتشره از سوی انجمن صنايع طالی چين در ماه 

راج طال در جھان خعنوان پيشتاز استه  تن رسيد که خود آن، موقعيت چين را ب۴٠٣ در جمھوری خلق چين به ٢٠١٢

 تن طال در اين کشور استخراج ۴/ ٠٧) سال تشکيل جمھوری خلق چين (١٩۴٩شايان توجه است که در سال . تأئيد کرد

  .، يکصد برابر افزايش دھد٢٠١٢ تا سال ١٩۴٩شد حجم توليد فلز زرد خود را از سال بدين ترتيب، چين موفق . شد
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  . به جايگاه اول جھانی ارتقاء يافت٢٠١٢چين در سال : مصرف و واردات طال

 دوم جھانی قرار ۀدر رتب)  تن٨١١(لحاظ مصرف طال ه  ب٢٠١١در سال  جھانی طال، چين ۀبر اساس گزارش کميت

 تن ١۴٩/ ٩ با مصرف امريکا ۀکه، اياالت متحد شايان توجه اين. نزديک شد)  تن٩٣۴( پاشنه به ھند گرفت و پاشنه به

الزم به گفتن است .  چندين برابر استامريکاھمانطور که می بينيم فاصله ھند و چين با .  سوم جای گرفتۀطال در رتب

ه مشاھده می شود، در چين، ب) ٢٠١٠سال  نسبت به ٢٠١١ درصد در سال ٧(که در ھند کاھش مصرف طال  در حالی

 ۶جای ه  ب٢٠١١ جھانی طال در سال ۀسھم چين در عرض). ٢٠١١ درصد نسبت به سال ٢٢(عکس، افزايش می يابد 

 بر ھند پيشی گرفت و ٢٠١٢طبق گزارشھای اوليه، چين در سال .  درصد افزايش يافت٢۶درصد در ده سال قبل، به 

  . طال در جھان تبديل گرديدۀبه کشور بيشترين مصرف کنند

 ٢٠١١ميزان بيش از دو برابر از مقدار طالی توليد شده در سال ه ھمانطور که می بينيم، مصرف داخلی طال در چين ب

لحاظ واردات طال در ه سالھای زيادی ھند ب. حساب واردات تأمين می شوده کسری آن ب. در کشور افزايش يافته است

طور سنتی باالست، و حجم توليد داخلی ه که سطح مصرف طال در اين کشور ب صوص اينخه  اول قرار داشت، بۀرتب

اما در سال .  رکورد رسيدۀ به درج٢٠١١ تن طال در سال ٩۶٧ھند با وارد کردن . آن چندان ھم قابل مالحظه نيست

طبق برآورد . وم نشاندر کرد و چين از لحاظ ميزان واردات فلز زرد، آن کشور را در پله ديي تصوير آشنا تغ٢٠١٢

 تن در ۴٣١/ ٢شکل شمش و سکه ھای طال، در مقايسه با ه  تن طال، ب٨٣۴/ ۵، ٢٠١٢کارشناسان بلومبرگ، در سال 

  .، از ھنگ کنگ به سرزمين اصلی چين وارد شده است)يعنی، با افزايش دو برابری در سال (٢٠١١سال 

صدور . اما اين داستان ارتباطی با چين ندارد. ر ھم می فروشندبسياری از کشورھا ھمانطور که طال می خرند، ھمانطو

در .  ممکن نيستعمالً ) استثنای مقدار کم از راه قاچاقه ب(در واقع، صدور آن . قانونی طال از چين بسيار سخت است

ران فلزات کارشناسان و کارگزا«:  اين موضوع درج شده استۀتارنمای معتبر مرتبط با طال، نتيجه گيری زير در بار

ه بار ھم فروش طال به بازار جھانی از سوی چين را ب که، حتی يک د و آن اينن توافق کامل دارألهگرانبھا در يک مس

  .»ياد ندارند

  

   فقط قسمت فوقانی کوه يخ - آمار رسمی واردات طالی چين

  . ی شود، مقدار اين پديده کمتر نشان داده مدر آمار رسمی ورود فلز زرد به چين، احتماالً 

، حتی از طريق ) در نظر گرفته می شودکه در آمار گمرکی وسيعاً ( واردات طال به چين نه تنھا از ھنگ کنگ - اوالً 

واردات است که در آمار رسمی جمھوری خلق » خاکستری« بخش اين، اساساً . سنگاپور و ماکائو صورت می گيرد

 ھزار و ١۴ ھزار کيلومتر و خط ساحلی آن ٢٢بيش از از آنجا که مجموع طول مرزھای چين . چين لحاظ نمی شود

اغلب چنين عملياتی در . غيرقانونی ديگر واردات ھم منتفی نيست» راھروھای« کيلومتر است، احتمال وجود ۵٠٠

، بارھا مطبوعات از سفر بازرگانان چينی مثالً .  کاالئی بدون استفاده از ارز نمود می يابدۀشکل معامالت مختلف مبادل

  . کاالھای مصرفی چينی با فلز زرد مردم و کارآفرينان محلی گزارش داده اندۀئی و مبادلافريقا کشورھای به

 طال نه تنھا از طريق کانالھای عادی بازرگانی، حتی در چھارچوب توافقات اعتباری بين المللی بانکھای چينی با - ثانياً 

ئی امريکا، تحليلگر جيم ميلی. ی کنند، به چين وارد می شودمثابه ضمانت استفاده مه بانکھای اروپائی که از طال ب

: ت طال از بانکھای بزرگ اروپا می نويسدأ يک مسير نشۀدر بار» com.goldenjackass«مسائل مالی در تارنمای 

شود که  اری، که پولھای ھنگفتی به آنھا به قرض دادند، گفته میدر معاھده با بانکھای آسيائی و بنگاھھای سرمايه گذ«

حساب ه از آنجا که بانکھای غربی ب. زيکی طال انجام می گيرددی ھای اضافی فقط در شکل تحويل فتأمين نيازمن

از (ماه  در عرض چھار مجموعاً . بازوھای مالی قدرتمند کار می کنند، عواقب اشتباه برای آنھا فاجعه بار خواھد بود
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اين اتفاق . به آسيا سرازير شده است)  از سويس و ايتاليااساساً ( ھزار تن طالی نقد ۶) ٢٠١٢ سال جون تا ماه چماه مار

  .»در واقع دزديدند«. در حالی روی داد که بانکھا طال را از مشتريان خود به وام گرفتند

 يا  قرار دارد که از معادن کامالً ئیای رسمی ھم ھمان طال ھمانطور که کارشناسان اشاره می کنند، در پشت آمارھ-ثالثاً 

ه  بايد بسيار ارزانتر از طالی بئیطبيعی است که چنين طال. شود  متعلق به شرکتھای چينی به کشور وارد مییبخش

  .دست آمده از بازارھای معمولی باشد

  

  خريد چين معادن طالی کشورھای خارجی را می

 طالی ۀ ارضی جمھوری خلق چين، بسياری از شرکتھای توليد کنندۀز گرانبھا در محدودکمبود ذخاير زمين شناسی فل

بدين جھت الزم به توجه است که منابع توليد . سازد جوی منابع تازه در ديگر کشورھای وادار می و کشور را به جست

ی طال اعالم کرد، که ذخاير  جھانۀ کميت٢٠١٠ سال چپيشتر در ماه مار. داخلی مواد خام در چين رو به اتمام است

گزارش سازمان زمين شناسی ه ب. علت افزايش ميزان استخراج در طول شش سال تمام خواھد شده معادن طالی چين ب

 ٢٠١١ رسمی طالی خود را فقط در سال ۀ درصد ذخير٢٠ معتبر، چينيھا  نسبتاً ۀعنوان يک منبع شناخته شده ، بامريکا

  .از دل خاک بيرون کشيدند

 چين فن آوری بسيار - اوال. چين دو برگ برنده، که خريد معادن طال در جھان را آسان می سازد، در دست دارد

منشاء اصلی آن دو عبارت است از پولھای موجود در .  پول دارد- ثانيا. کارآمدی برای توليد طال در اختيار دارد

شرکتھای دولتی، گيرندگان . » سرمايه گذاری چينشرکت«صندوق مستقل خارج از بودجه، تحت اختيار سازمان دولتی 

 طال در کشور، اعالم کرد که قصد دارد در ۀ، بزرگترين توليد کنندگروه شرکتھای معادن طالی چين. پول ھستند

 توسعه معادن طال در ۀمعامالت بين المللی خريد معادن اضافی طال شرکت کرده و با ديگر شرکتھای مشغول در زمين

  .ھمکاری نمايدسراسر جھان 

 طال، به ۀ، دو شرکت ديگر چينی توليد کنند»ژائوژيان ماينينگ«و »  زيژينگ ماينينگ-شاندونگ گلد«شرکتھای 

امروز ديگر چين مالک خصوصی معادن .  خريد معادن طال در خارج از کشور مشغول ھستندۀمذاکرات فعال در زمين

 Norton Gold Fields« ،»A1 Minerals« ،»Gold One« متعلق به شرکتھائی مانند طالی قبالً 

International« ،»Zara« ،»YTC Resources « و»Sovereign Gold «است.  

در اينجا، چند مورد از معامالت برای خريد معادن طال در اين . ويژه فعال ھستنده سرمايه گذاران چينی در استراليا ب

 اعالم کرد که ٢٠١٢ سال اپريلدر ماه » زيژينگ ماينينگ«ی گروه شرکت چين. کنيم عنوان مثال ذکر میه کشور را ب

 واقع در نزديکی شھر پادينگتنرا که به استخراج در معدن » Norton Gold Fields«تصميم دارد شرکت استراليائی

 ۀوسيله  طال بۀخريد سھم اين شرکت استراليائی توليدکنند. خرد بدالر ميليون ٢٩٩ مشغول است، به قيمت کالگورلی

 طالی جمھوری خلق، تمام يا بخشی از ۀمنظور افزايش ذخيره چينی ھا، فقط آغاز کار است و آنھا اعالم کردند که ب

 A1« چينی ھا شرکت استراليائی ٢٠١١در سال . شرکتھای استراليائی توليدکنندگان طال را چين خواھند خريد

Minerals«نام ه اکنون نام اين شرکت ب.  را خريدندملبورنشھر  ۀ، واقع در حومالورتون طال در معدن ۀ توليد کنند

 سھام ۀچينی ھا ھمچنين بست.  استداده شدهر ييدر ھنگ کنگ تغ» Stone Resources Limited«شرکت مادر خود 

 Yunnan«گروه .  خريده انددالر ميليون ٨٠ طال در اريتره را به ارزش ۀ توليد کنند،»Zara« استراليائیۀپروژ

Tin«درصد شرکت معدن استراليائی١٢/ ٣ قلع در کشور و جھان، ۀيگر چينی، بزرگترين شرکت توليد کنند، شرکت د  

»YTC Resources «مشغول است، در نيو ساوز ويلزدر  کوبار در نزديکی شھر ھرا معدن ۀرا که به کار توسع 

-Rocky River«ادن متروکه  معۀ سلسلۀ، که به توسع»Sovereign Gold« شرکت ديگر استراليائی،. اختيار دارد
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Uralla « نيو ساوز ويلز اشتغال دارد، با شرکت اکتشافی در شمال»Jiangsu Geology & engineering « ،چين

  .قرارداد ھمکاری امضاء کرد،  خريده استدالر ميليون ۴ درصد دو بخش از اين معادن را به قيمت ٣٠که 

 National«عنوان مثال، ه ب.  ساير نقاط جھان ھم منتشر شده استگزارشاتی از خريد سھام شرکتھای توليدکننده در

Gold Crop « چين نصف معدن طالی»Coer d’Alene Mines(CDE) «شرکت .آالسکا را خريده است »Stone 

Resources Limited« طالیۀ درصد سھم شرکت توليد کنند١٧/ ٧ چين نيز  »Gold One International «

 ی دارند، منتھا بسيارافريقاچينی ھا توجه خاصی به .  خريداری کرده استدالر ميليون ٧٩قيمت ی جنوبی را به افريقا

  .شود از معامالت آنھا در اين قاره مخفی نگاه داشته می

 China«دولت اين کشور و شرکت چينی .  در ونزوئال انجام شد٢٠١٢يکی از بزرگترين معامالت در سال 

International Trust and Investment Corp «معادن طالی ۀقرارداد ھمکاری برای توسع »Las-kristinas« ،

در جنوب ونزوئال، در » Las-kristinas«معادن طالی . ی التين امضاء کردندامريکايکی از بزرگترين معادن طالی 

اظھار داشت که ونزوئال ضمن تشريح توافقنامه، ) فقيد(ھوگو چاوز، رئيس جمھور . اراضی ايالت بوليوار واقع است

 طوریه ب. چرا که اين معادن با ھر دوی اين فلز سرشار ھستند. سخن نه فقط بر سر طال، حتی بر سر مس ھم ھست

تا زمان عقد اين قرارداد، .  ميليون اونس برآورد می شود١٧که، سھم طالی اين معادن، طبق ارزيابی ھای مقدماتی، 

  .دولت ونزوئال تصميم گرفت چينی ھا را جايگزين کانادائی ھا بکند. ديک شرکت کانادائی در اين معادن کار می کر

 واردات طالی ۀمنظور تضمين آينده  طال در کشورھای مختلف را چين بۀتأکيد می کنم که سھام شرکتھای توليد کنند

  .خرد خود به قيمت ارزان می

  

  »رياضيات چينی«: ذخاير رسمی طال

 بانکھای مرکزی و -  حاکميت پولی کشورھاۀ فلز ثبت شده در ترازنام-ی طالاطالعات مربوط به اندوخته ھای رسم

 تن ١٠۵۴ منابع رسمی، موجودی اين فلز در چين، ۀگفته ب. نظر می رسده بدين شکل ب) وزارت دارائی(خزانه داری 

. قرار دارد) لق چينبانک خ( بانک مرکزی کشور ۀ اين طالھا در ترازنامۀمقامات چينی تأئيد می کنند، که ھم. می باشد

اما . ر می کنديي درصد افزايش داد، تغ٧۵ميزان ه  طال را بۀ، که بانک مرکزی ذخير٢٠٠٩رقم فوق الذکر از سال 

 تن باشد، که بر اساس اين شاخص ھم ١٠۵۴ ھم  رسمی طالی چين واقعاً ۀکند که اندوخت کمتر کارشناسی باور می

  .کشور در رتبه پنجم جھانی جای می گيرد

  

  ٢٠١٣ سال جنوری اعالم شده در ماه ذخاير طالی رسماً 

  )طبق گزارش صندوق بين المللی پول(

  نام کشور تن سھم در ذخاير ارزی طال، درصد

  ٧۶/ ٣ ٨١١٣/ ۵ امريکا

  ٧٣/ ۵ ٣٣٩١/ ٣ المان

  ٧٢/ ٨ ٢۴۵١/ ٨ايتاليا 

  ٧١/ ٢ ٢۴٣۵/ ۴فرانسه 

  ١/ ٧ ١٠۵۴/ ١چين 

الزم به يادآوريست که ميزان . شود ر داخل چين به ذخاير دولتی افزوده می طالی توليد شده دآواضح است، که ھم

 تن؛ سال ٢۵١ -٢٠١٠سال  تن؛ ٣٢۴ -٢٠٠٩سال : طالی توليد داخلی چين در سالھای اخير بدين ترتيب بوده است
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 ١٠۵۴که حجم طالی چين به  ، زمانی٢٠٠٩رسد که بعد از سال  نظر میه ب.  تن۴٠٣ -٢٠١٢ تن؛ سال ٣۶٩ - ٢٠١١

 ۀ ذخير٢٠١٣بنا بر اين، در ابتدای سال .  طالی دولت اضافه شده استۀ تن فلز زرد ديگر به ذخير١۴۴٧تن رسيد، 

و اين، بدين مفھوم است که چين نه در .  تن افزايش يافت١۴۴٧+١٠۵۴ =٢۵٠١طالی دولت جمھوری خلق چين به 

 قرار می المان و امريکاکه، در رتبه سوم پس از  پنجم طبق اين شاخص که از گزارشات رسمی بر می آيد، بلۀرتب

  .گيرد

عنوان ه ب. برخی کارشناسان عقيده دارند که ذخاير طالی چين باز ھم بيشتر است. له نيستأ مسۀالبته، اين ھنوز ھم

 در رسانه ھای ٢٠١٣ سال فبروریرا که در ماه » Daily Resource Hunter«، سردبير اينسلی متمثال، ارزيابی 

حساب ه  رسمی طالی چين عالوه بر توليد داخلی، بۀطبق برآورد او، ذخير. بگيريد ی انتشار يافت، در نظرجمع

 ۀلحاظ حجم ذخيره شود که چين ب بدين ترتيب معلوم می.  تن است٣٩٢٧گردد و مقدار آن برابر  واردات تکميل می

  . جای گرفته استامريکا  دوم جھانی پس ازۀپشت سر گذاشته و در رتبرا  المانرسمی طال حتی 

ی جنوبی ھم را که در آمارھای امريکا و افريقا طال از ۀاينسلی مت تأکيد می کند، که واردات مخفيانافزون بر آن، 

 تن برآورد ٧٠٠٠در نھايت او مقدار آن را برابر . گمرکی جمھوری خلق چين انعکاس نمی يابند، بايد در نظر گرفت

 رسمی فلز زرد آن کمی بيشتر از ۀ، که ذخيرامريکاحد کافی به ه ابی را باور کنيم، چين بيعنی، اگر اين ارزي. کند می

  . تن است، بسيار نزديک شده است٨٠٠٠

  ...ادامه دارد
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