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  ردار طالئی سياست چينیبُ 

) ٢( 
نظر می رسد، اما بر اساس شاخص نسبی، اين کشور ه ا ابھت ب طالی چين بۀاگر حجم مطلق حتی رقم رسمی ذخير

 ١/ ٧ رسمی ارزی طال شامل ۀسھم فلز زرد در ذخير. بزرگ ھنوز از بسياری از کشورھای جھان عقب تر است

 درصد ١١/ ٣را باور کنيم، در اينصورت سھم فوق الذکر )  ھزار تن٧ (اينسل متحتی اگر ارزيابی . درصد است

  .ھبری چين بارھا اعالم کرده است، که ساختار بين المللی ذخاير کشورھا بايد به سود فلز زرد تغيير يابدر. خواھد بود

 ۀبه نسبت حجم کنونی ذخير( درصد طال ۵٠، ٢٠١٣ سال جنوریتوانست در ماه   قبول کنيم چين میکه، مثالً  برای آن

 ٣٠عبارت ديگر، ه  برابر بيشتر، يا ب٣٠ تن، بلکه ١٠۵۴ طالی آن می بايست نه ۀداشته باشد، مقدار اندوخت) ارز طال

 موجود مقدار ارز خارجی رسماً .  طالی ھمه کشورھای جھان استۀو اين مقدار، مساوی ميزان اندوخت. ھزار تن باشد

اين مقدار ارز، به قيمت کنونی فلز زرد، برای . ستامريکا دالر تريليون ٣ بانک خلق چين، تقريبا معادل ۀدر خزان

ھم ( جھانی فلز گرانبھا ۀعرض. تواند چنين مقداری را عرضه کند بازار نمی. کند  ھزار تن طال کفايت می٧٠ريد خ

 تن فلز در سال ۴/ ۵ الی ۴به ندرت از )  قبلیۀصورت شمش و اندوخته ب» ثانويه«استخراجی از معدن و ھم » اوليه«

شود و   آن میۀ جھانی موجب افزايش قيمت قابل مالحظ تن طال از بازار١٠٠خريد يک بار بيش از . کند تجاوز می

رھبری چين بدون ھيچ احساس گرم . گردد  منجر میامريکا دالرافزايش بھای طال در عين حال به کاھش شديد ارزش 

 ۀ باعث کاھش ارزش ذخيردالرزيرا، کاھش ارزش .  نداردامريکا دالر، ھيچ تمايلی ھم به کاھش شديد امريکانسبت به 

منظور اجتناب از بر ھم زدن تعادل در بازارھای ارز ه بدين سبب، پکن ب. ی جمھوری خلق چين خواھد گرديددالرارز 

  .کند  محتاطانه عمل میر بلندپروازانه خود برای جمع آوری طال، بسياۀو فلز زرد، در اجرای برنام

دراز «زيرا، ھدف .  خود نمی داندۀف درصد ذخاير ارزی کشور به طال را وظي١٠٠ تبديل ۀ، رھبری چين وظيفضمناً 

توان باور کرد، که تا  وليکن بر مبنای گفته ھای فوق، می.  تن می باشد١٠٠٠٠ طال تا سطح ۀآن افزايش ذخير» مدت

  . چندانی نداردۀ ھزار تن، فاصل١٠رسيدن به ھدف 

  

  توان منتفی دانست نسخه ای که نمی: »بسيج طاليی«
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قبل از (مصرف داخلی طال در چين، ھم با ھدف صنعتی . نک جاق چين افزوده نمی شود باۀ طالھا به خزانۀالبته، ھم

سرعت ه شکل فروش زينت آالت، سکه و شمش به شھروندان، به و ھم با ھدف سرمايه گذاری ب) ھمه، صنايع زينتی

 تن ٧٧۶/ ١، ٢٠١٢ تن، در سال ٧٧٧/ ٨، ٢٠١١ جھانی طال، چين در سال ۀبر اساس ارزيابی کميت. افزايش می يابد

البته . اما چقدر؟ ھيچ کس نمی داند.  فلز زرد شھروندان افزوده می شودۀطال مصرف کرد و ھر سال به ميزان اندوخت

عنوان ه ب.  تن طال در دست دارند۶بر اساس يکی از آنھا، شھروندان چين . برآوردھای کارشناسانه ای وجود دارند

اما بايد .  تن می باشد٧ المان تن و شھروندان ١٨ طال در دست شھروندان ھند مقايسه، الزم به گفتن است، که موجودی

، روی داد، داشتن طالی خصوصی »انقالب فرھنگی«که  اين را ھم در نظر گرفت که، چندی پيش در چين، زمانی

ع آوری دھد، فاصله بين ھند و چين در جم  اشکال طال را گسترش میۀامروز چون دولت چين مصرف ھم. ممنوع شد

  .طال رو به کاھش می رود

بسياری از کارشناسان توجه به آن دارند که ممکن است در پشت دعوت امروز دولت برای .  اصلی اين نيستۀمسألاما 

 در صورت وخامت ناگھانی اوضاع اقتصادی کشور يا شروع جنگ، فروش طالی اندوختن طال، فراخوان فردا، مثالً 

 ۀمصادر«الزم به يادآوری است، که . وقوع پيوسته استه چنين مصادراتی در تاريخ ب. داندوخته به دولت خوابيده باش

که شھروندان مطيع قانون  ، زمانی١٩٣٣ بالفاصله بعد از به قدرت رسيدن فرانکلين روزولت در سال امريکادر » طال

در » یئبسيج طال«انجام چنين . اد در عرض يک ماه چند ھزار تن فلز گرانبھا به دولت تحويل دادند، اتفاق افتامريکا

طبق برآورد اينسلی ( ھزار تن ٧ طالی کشور نه ۀدر چينی صورتی، ذخير. جمھوری خلق چين بسيار آسانتر است

  . ھزار تن خواھد بود١٣، بلکه )مت

  

  چين چه نياز به اين ھمه طال دارد؟

 پاسخھا ۀکند؟ در مجموع ھم  مجدانه کوشش میچين با چه ھدفی برای اندوختن طال: بايد به اين سؤال اساسی پاسخ داد

  :شود  اصلی ختم میۀبه دو گزين

عنوان منبع ستراتژيک ه  خارجی و داخلی، طال ب- در صورت وخامت شديد اوضاع اقتصادی و سياسی جھانیــ١گزينه

 و يورو امريکا الرد، اگر جھان در اثر سقوط فراگير ارز، با فقدان ارزھای معمول مثل مثالً . برای چين الزم است

  .تبديل خواھد شد» پول اضطراری«مواجه شود، طال به 

، برای جبران خسارات ناشی ٢٠١١ در سال جاپان، ضمناً .  داخلی با طال ممکن استۀ فوق العادۀپوشش ھر گونه ھزين

 تريليون ين ٢٠ طالی خود را به قيمت ۀمجبور شد بخشی از ذخير» فوکوشيما«از سونامی و حادثه در نيروگاه اتمی 

  .بفروشد

اين جنگ ممکن است ضد شرکای .  البته نه فقط جنگ عليه چين-تواند الزم باشد طال در صورت بروز جنگ می

ترکيه ھمسايه برای تأمين . عنوان مثال، ميتوان از ايران نام برده ب. تجاری بزرگ و مھم جمھوری خلق چين آغاز شود

 محاسبات عادی امريکا، تسويه پرداختھايش را با فلز زرد انجام می دھد، زيرا، نيازمنديھای ھيدروکربن خود از ايران

چين ھم با دور زدن تحريمھای بين المللی، برخی از ھيدروکربنھا را از ايران . از طريق بانکھا را تحريم کرده است

  .رود، که امروز چين بھای آنھا را با طال پرداخت می نمايد گمان می. وارد می کند

حتی صحبتھائی در اين . منظور تقويت ارز ملی و تبديل يوآن به ارز بين المللی برای چين الزم استه  طال بــ٢ينه گز

  .بشود، بر سر زبانھاست» طال«باره که يوآن ممکن است 

س ، رئيمثالً . معتقدند که چين دو ھدف را ھمزمان دنبال می کند) از جمله چينی (نبعضی از تحليلگران و کارشناسا

 ۀافزايش ذخير«: ارگان مرکزی حزب نوشت» ژمين ژيبائو«چين در روزنامه » سون ژائوسکی«شرکت گروه طالی 
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که آن برای امنيت اقتصادی کشور يا برای تسريع بين المللی کردن يوآن الزم است، بايد يکی از  طال، مستقل از اين

  .کنيم  دوم توقف میۀکمی بر روی گزين. » کليدی چين باشدستراتيژی

  

  در باره طال و يوآن چين

 طالی بانک خلق چين به حد بحرانی، مقامات پولی ۀدر صورت رسيدن ذخير: کنند برخی نويسندگان ادعا می

وليت تبديل يوآن ؤعبارت ديگر، نھاد پولی چين مسه ب. شدن يوآن را اعالم خواھند کرد » طال«جمھوری خلق چين 

طور خودکار به ارز بين ه و اين امر، يوآن را ب.  خود بگيردۀ عھدلز زرد را بهد، غيرنقدی آن به فنقد، احتمال دار

نوعی يادآور استاندارد طال محور آن ه اين ب. کند و باقی ارزھا خود را بر اساس آن تنظيم خواھند کرد المللی تبديل می

 گذشته در ۀ سد١٩٧٠تا سالھای . کردند دوره ای است که کشورھا به اندوختن ارز قابل تبديل به فلز زرد سعی می

 برخی نويسندگان، اينک، ۀعقيده ب.  نوع ارز طالمحور وجود داشتۀمثابه  قابل تبدل به طال بدالرجھان استاندارد 

 خوبی است، اما احتمال آن، حداقل از منظر رسمی و قانونی کم ۀگزين. ممکن است استاندارد يوآن محور پديد آيد

، کشورھای عضو حق ١٩٧٨ صندوق بين المللی پول، مصوب سال ۀ چھار توافقنامۀادبر اساس متمم اول م. است

وليت تبديل يوآن به طال، ؤحتی اگر اين توافقنامه ھم نبود، چين، با پذيرش مس. ندارند ارز خود را به طال وابسته نمايند

  . از ذخاير طالی خود ھر قدر ھم زياد باشد، محروم خواھد شدفوراً 

بديھيات جھان . کند شکل غيرمستقيم استفاده میه وليکن چين از سياست طالی خود برای ارتقاء اعتبار بين المللی يوآن ب

حتی اگر طال به ( طال ۀاعتماد به ارز منشره از طرف بانک مرکزی ھمراه با افزايش ذخير: کنيم مالی را يادآوری می

 بورس طالی شانگھای در چين فعال ٢٠٠٢از سال .  در اين نيستلهمسأاما ھمه . شود ، بيشتر می)ارز تبديل نشود

 شرکت کننده نيز، نه ۀمثابه عنوان تنظيم کننده، حتی به بانک جمھوری خلق چين اوضاع اين بورس را نه تنھا ب. است

د، زير نظر کمک بانکھای دولتی چين که از بانک مرکزی مجوز معامله با فلز زرد گرفته انه طور مستقيم، بلکه به ب

 تجار خارجی را ھم به آن راه می. »شد اداره می« مقامات چين ۀواسطه در طول دھھا سال اين مرکز دادوستد ب. دارد

 بعد از اين واضح است که تقاضای .تجارت طال با يوآن انجام خواھد شد: با اين وصف، مقامات چين اعالم کردند. دادند

  .بدافراد خارجی برای يوآن افزايش می يا

 متقابل از ۀ استفادۀ، روسيه و ديگر کشورھای بريکس توافقنامجاپانامروزه چين با يکسری از کشورھا، از جمله، با 

ی تدريجا ئ ارزھای ملی در چھارچوب چنين توافقنامه ھاۀند، که نرخ مبادلامتخصصان منتظر. کند ارز ملی امضاء می

 صندوق بين المللی ۀاگر چه اصالح اساسنام. به طال تعيين خواھد شدکمک صرافی، بلکه با نرخ اين ارزھا نسبت ه نه ب

 چنين ۀ آن، يعنی گام بعدی در توسعۀپول بارداريھای طال را ممنوع ساخت، ولی مانعی در سر راه بازسازی دو جانب

آرامی به مناسبات  هطال ب. ايجاد نکرد)  تسويه حساب دو جانبهۀ وسيلۀمثابه استفاده از فلز زرد ب(مناسبات دو جانبه 

 جاپانبين چين و ) ٢٠١٢( انعقاد قرارداد سال گذشته پاولنکو. وکارشناس روسيه، . گردد ارزی بين المللی باز می

 از تسويه پرداخت متقابل با جنوری از اول جاپانچين و «:  متقابل از يوآن و ين را چنين تفسير می کندۀناظر بر استفاد

اما اين، فقط . طور قطع با ين و يوآن انجام خواھند داده ين تسويه پرداختھای فی مابين را ب خارج شدند و بعد از ادالر

می ) معيار واحد ارزشگذاری(يوآن و ين فقط از راه تعادل به يک مخرج مشترک . يک قصه برای ساده لوحان است

وقت گفته نمی شود که نقش معيار  ھيچپس حاال؟ ). کنند آن را راکفلرھا کنترل می( بود دالر اين معيار قبالً . رسند

 بر اساس آن جاپان پرداختھای چين و ۀ، که تسوي)استاندارد(و اين معادل طال . شود ارزشگذاری به طال واگذار می

  .»شود، تحت کنترل روچليدھا خواھد بود انجام می
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 پرداختھای بين المللی ۀابزار تسويعنوان ه  معيار واحد ارزشگذاری، و فردا بۀمثابه کنم، که امروز طال ب اضافه می

 ذخيره ھنگفت طال در رابطه ۀعنوان کشور دارنده واضح است که اعتماد شرکای بين المللی به چين ب. عمل خواھد کرد

  .بر اساس اين درجه اعتماد، باور به يوآن چين ھم تقويت خواھد شد. با مناسبات اقتصادی افزايش خواھد يافت

آخرين بحران مالی جھانی واقعيت بی . باشد  کمتر روشن شده در رسانه ھا نيز میۀرای يک جنبدا»  يوآن- طال «ۀمسأل

 نظارت بر بانکداری بازل، نسل سوم استانداردھای کارآمد سرمايه ۀکميت. طور آشکار نشان داده ثباتی شديد بانکھا را ب

انداردھا تأکيد شده است، که طال به ثروت مالی برای اولين بار در اين است. را تدوين کرد) »٣ - بازل«(برای بانکھا 

عنوان مطمئن ترين اوراق خزانه يا پول نقد ه  خصوصی بۀ سرمايۀکه ھنگام محاسب ،) قانونی پرداختۀوسيل(تمام عيار 

  شود و اين، عمالً ء اجرا٢٠١٣ سال جنوریقرار بود از اول » ٣ -بازل«مقررات . گردد شود، تبديل می ارزيابی می

نشان دادند ) يساستثنای سوه ب( و کشورھای اروپای غربی امريکااما بانکھای . نی بازگشت طال به دنيای پول بودمعه ب

در عين حال، . مدت نامعينی به تعويق افتاده  مقررات جديد نيستند و اجرای اين مقررات در آنجا بنکاربستبه  ۀکه آماد

کارشناسان عقيده دارند که بانکھای . را شروع کردند» ٣ -زلبا« آنھا، چين، اجرای مقررات ۀچند کشور، از جمل

اين . توانند بی ھيچ مشکل خاصی خود را با استانداردھای جديد ھمآھنگ سازند چينی، با در اختيار داشتن طال، می

روشن . دھد شدت افزايش میه ب» ميلياردرھای طالئی«امر، جذابيت و قابليت رقابت آنھا را در متن بانکھای منطقه 

، ناگزير به ارتقاء اعتبار يوآن و تبديل »٣ -بازل«کمک طال و ه است که تحکيم مواضع رقابتی بخش بانکداری چين ب

  .گام به گام آن به ارز بين المللی خواھد انجاميد

  

  نتيجه گيری

 روچيلدھا عليه ،دالرطال عيله نفت، پوند عليه « تحت عنوان پاولنکو. وکه با اشاره به اثر  ھمچنان. و سخن آخر

. کند  سياست طالی خود با گروھک روچيلدھا ھمراھی مینکاربستبه طور خالصه گفته شد، چين با ه ب» راکفلرھا

روچيلدھا نگاه خاص خود را نسبت . کند  واضح است که بازار جھانی فلز زرد را گروھک روچيلدھا کنترل میکامالً 

 ۀ طال، در برنامۀپکن و ھمکاری در اجرای طرحھای چين در عرص» یبلندپروازی طالئ«به چين دارند، دامن زدن به 

 متحد موقتی برای ۀمثابه در يک کالم، امروز چين با توانمندی طالی خود، توجه روچيلدھا را ب. آنھا گنجانده شده است

پشتگرمی طال،  چين با ۀبرای ارز تقويت شد. خود جلب کرده استه پيروزی بر رقيب دائمی ــ گروھک راکفلرھا ــ ب

ھدف نھائی روچيلدھا، .  گذار اختصاص داده شده استۀ و پشتيبان دورامريکا دالرفقط نقش قلعه کوب در تخريب 

  .عبارت از رواج ارز فراملی در جھان است

 ۀعنوان يکی از عناصر بازيھای پشت پرده به چين نبايد فقط ب. توجه به يک اصل مھم ديگر در اينجا ضروری است

روچيلدھا تا کنون موفق نشده .  برنامه ھای سرمايه غربی در چين ممکن نيستۀ ھمیاجرا. مالی جھان نگاه کردقبايل 

که تعداد شعب بزرگترين بانک  در حالی.  بانکھای خود را در اقتصاد چين ايجاد کنندۀ گستردۀشبک» ستون پنجم«اند 

، تعداد واحدھای بزرگترين بانک خارجی  واحد می رسد١۶٢٣٢به ) بانک دولتی چين( صنعتی چين -تجاری

»HSBC«الزم به ذکر است، که امروز سھم .  واحد است١٠٠وری روچيلدھا کمی بيش از ت، وابسته به امپرا

 اما رھبری چين تمايل .شود  درصد را شامل می٢ نظام بانکداری چين، کمتر از یبانکھای خارجی از ھمه دارائی ھا

  .دھد رز طالئی نشان نمیروشنی برای تبديل يوآن به ا

ۀ ، نويسند»کند چين آغاز عصر جديد را اعالم می«در تحليل اخير رسانه ھای جمعی چين تحت عنوان معنی دار 

 ۀچين از اجرای برنام.  آماده استچين برای سناريوی تورم شديد کامالً «: کند ناشناس اينگونه نتيجه گيری می

چين بروز بزرگترين دشواريھا در اروپا را . کند  خودداری میدالرع دفن منظور تسريه انگليسی يوآن جھانی قوی ب
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 ۀچين از ايفای نقش ارائه دھند.  طال، از نظام مالی خود قاطعانه دفاع کردۀچين با کمک تن ھا ذخير. کشد انتظار می

جه گيری از اوضاع خوب، اگر اين نتي. »جھانی کاال، جز در صورت تأمين صادرات کاالھای واقعی، سر باز می زند

  .دھد، نشانه آن است که چين تمايلی به تبديل شدن به کارت چانه زنی در دست روچيلدھا ندارد واقعی چين گواھی می

 اقتصادی بين المللی - مندی و شايستگی خود را برای تبديل شدن به عامل مؤثر و فعال در مناسبات مالیه چين عالق

  ...به نمايش می گذارد

  دکتر علوم اقتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيهپروفسور، -*

  » سرگئی فيودورويچ شاراپوف«بنام 
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