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 ٢٠١٣ جون ١١

  چشم انداز جھانیۀمثابه  سپرده ھای بانکی بۀمصادر
واقعيت آن عبارت .  جھان از آن با خبر استۀ قبرس حادثه ای اتفاق افتاد که امروز ھمۀزير در ج٢٠١٣ چدر ماه مار

عنوان ه گاھی اوقات سعی کردند اين مصادره را ب.  بخشی از پس اندازھای بانکی در بانکھای قبرس بودۀاز مصادر

ند که ااما بسياريھا بر اين باور.  امور بانکی و اقتصاد بازاری تعريف نمايندۀيک اقدام اضطراری خارج از قاعد

  .زودی به يک معيار زندگی تبديل خواھد شده  سپرده ھای بانکی بۀمصادر

 اروپا طراح آن بودند و ۀ بسيار بد نبود که دولتھای اتحاديۀ قبرس چيزی جز آزمايش از پيش برنامه ريزی شدۀحادث

. عنوان يک رويداد مجرد نگاه کرده  قبرس را نبايد بۀتصميم فوق العاده بود، و خود حادثاين . دولت قبرس مجری آن

به باور ما، اگر اين يک آزمايش بوده باشد، در واقع، خوب از پيش طراحی شده و توافق شده در باالترين سطح، تنھا 

 و مثابه يک رويه، تجربهه  بدباي  سپرده ھای بانکی در اين جزيره را میۀاما خود عمل مصادر. در اروپا نبوده است

  .آزمونی بود برای فردا، برای اجرای عمليات مشابه در سراسر جھان. آزمون شناخت

که راھھای خروج  و غيره، زمانی» ٢٠جی «، »٨جی «، »٧جی  «جلسه ھای، در ٢٠١٠ و ٢٠٠٩، در سالھای قبالً 

ات بانکھا در شرايط از بحران مالی جھانی مورد بحث و مذاکره قرار گرفت، شيوه ھای مختلف غيراستاندارد برای نج

بلوکه  «ۀتمام يا بخشی از سپرده ھا، يا به شيو» اصالح«کمک پولھای سپرده گذاران، يا از طريق ه جمله ب بحرانی، من

حتی پس از . و يا از راه تبديل اجباری سپرده ھا به سھام بانکھا مطرح گرديد) تا بازسازی کامل بانکھا(پولھا » کردن

بانک (ان مالی نه تنھا اين ايده ھا از ميان نرفتند، بلکه، در اتاقھای مؤسسات مالی بين المللی فرونشستن اولين موج بحر

، بانکھای مرکزی، سازمانھای نظارت بر بانکداری و ) ثبات مالیۀتسويه ھای بين المللی، صندوق بين المللی پول، کميت

 کار ٢٠١٢مبر سال از جمله، در ماه دس. د گرفتنمورد تحقيق و بررسی قرار» ميلياردر طالئی«مالی کشورھای 

 Resolving Globally«صورت گزارش ه  سپرده ھا که بۀ بيمامريکائیتحقيقات بانک مرکزی انگليس و شرکت 

Active, systemically Important, Financial Institutions «تنظيم کنندگان . تدوين شده بود، خاتمه يافت

 بحران در بخش بانکداری تا حدود زيادی به برکت تزريق بودجه به اين بخش لنگر کنند که آخرين گزارش اذعان می

 بحران را بر ۀگذاشت، ھزين زيرا، اصول اقتصاد بازاری را زير پا می. و اين، به باور آنھا، نادرست بود. انداخت

دگان گزارش، پولھای سپرده تنظيم کنن. داد کرد، کسری بودجه و بدھی دولتی را افزايش می ماليات دھنگان تحميل می

، »عادالنه«شود، يک پشتيبان جايگزين، نسبتا   اعتباری پيش بينی می- گذاران را که برای نجات سازمانھای پولی

  .دانند از بانکھا می» بازارگرايانه«و » مؤثر«
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 وام -بی برگشت؛ ب سوبسيدھای -آ: وجوه سپرده گذاران برای استفاده با يکی از اين روشھا در نظر گرفته شده است

شود که تبديل سپرده ھا به اوراق  در گزارش اذعان می). خريد سھام و سھم سرمايه مجاز( سرمايه گذاری -دھی؛ ج

، حق ادعای خسارت را ءمعنی آن است که مالک پول در جايگاه سپرده گذار، از ھمان ابتداه ب) سرمايه بانکی(قرضه 

دانيم، که شرکت  الزم به يادآوری می. دھد شود، از دست می تضمين می دولتی سپرده ھا ۀکه از سوی نظام بيم

شود، که در  در گزارش گفته می.  را تعھد کرده استدالر ھزار ٢۵٠ سپرده ھا تا ۀ سپرده ھا تا کنون بيمۀ بيمامريکائی

 ۀوه نظام دولتی بيم، وج)»کشورھای ميلياردر طالئی«و ھمچنين در (، انگلستان امريکا بحران بانکی در ۀصورت ادام

بدين ترتيب، . کند، بنا بر اين، استفاده از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکھا اجتناب ناپذير است سپرده ھا بسنده نمی

، »عادالنه«توان  گذرند که اين شيوه ھا را تا چه حد می  میألهنحوی از کنار اين مسه  گزارش بنتدوين کنندگا

 سپرده ھا ۀتوان گرفت، که نظام دولتی بيم از گزارش ھمچنين اين نتيجه را می. شمرد» انهبازارگراي«و » دمکراتيک«

  .در شرايط کنونی، يک ناھنجاری تاريخی آشکار است

 اروپا در قبرس اعالم کنند، در ۀکه دولتھای اتحادي سپرده ھا در بانکھای قبرس حتی چند ماه قبل از آن» اصالح «ۀايد

 ١٠ ۀئی نيويورک تايمز ضمن توضيح و تشريح اوضاع قبرس در شمارامريکا ۀروزنام.  بودھوا به پرواز در آمده

 اين روزنامه صريحاً . کار برده را ب) اصالح يا تراشيدن موی سر(» اصالح موی سر« روسی ۀ خود، حتی کلمجنوری

نيويورک تاميز در ادامه . اد قبرس را مورد تأئيد قرار دۀاز ته در جزير» اصالح سر« بروکسل و بن مبنی بر ۀبرنام

در اين . شدت آسيب خواھد ديده  يک پنجم تمام پس اندازھای بانکی در قبرس که به روسھا تعلق دارد، بنوشت، تقريباً 

.  تعجب آور نيستدانستند که دو ماه بعد در قبرس چه اتفاقی خواھد افتاد، اصالً  ئی میامريکاباره که روزنامه نگاران 

طبق برآورد کميسيون . وسھای مشتری بانکھای قبرس به پا بر جائی مناطق پيرامونی شگفت انگيز استبلکه، اعتماد ر

، مشتريان دو بانک بزرگ قبرس ــ اليکی بانک و بانک قبرس ــ در اثر )تا حد قابل مالحظه کاھش يافته(اروپا 

  . ميليون يورو خسارت شدند٣٠٠ ميليارد و ٨، متحمل »اصالح سر«

 بر زبان راند، ٢٠١٣ اپريلس جمھور قبرس، نيکوس آناستادياسيس، که در يکی از سخنرانی ھايش در ماه سخنان رئي

اگر چه، .  قبرس در ھيچ کجای اروپا ديگر تکرار نشودۀمن صميمانه اميدوارم، که تجرب«: او گفت. قابل توجه است

 و در ھمه جا به کار شوند که بايد دائماً   می آن ھنجارھا و اصولی ايجادۀھمانطور که واضح است، روشھا برای توسع

  . در سطح چندين کشور مورد بحث و مذاکره قرار گرفت قبرس فوراً ۀواقعا ھم، تجرب. »بسته شود

  

  ابتکارات کشورھای مجزا

. ه شدال، اسپانيا، ايتاليا، ايرلند، يونان و سلونيا دوختگ قبرس چشم ھمگان به کشورھای اروپائی مانند پرتۀپس از حادث

حتی در ماه . ويژه مساعد نيست، خطر ورشکستگی بانکھا بسيار زياد استه اوضاع مالی و اقتصادی در اين کشورھا ب

ه ی بئرفت، که در يکی و يا چند کشوری که از آنھا نام برده نشده، ممکن است چنين عمليات مصادره   انتظار میچمار

. بانکھای اين کشورھا به بانکھای دارای ثبات اقتصادی مشاھده شد سپرده ھا از ۀت قابل مالحظأنش. پيونددوقوع ب

 دور از انتظار ھمگانی قبرس، در ھزاران کيلومتر دورتر از اروپا، کشورھای زالندنو و کانادا ۀليکن، در مقابل حادث

  .واکنش نشان دادند

سپرده گذاران را : ا به کار اندازددولت زالند نو سعی کرد مکانيسم مشابه قبرس را برای حل مشکل ورشکستگی بانکھ

نام ه اين طرح نجات بانکھا ب. کند از بخشی از پس اندازشان که بايد برای نجات بانکھا صرف شود، محروم می

زيرا اين طرح را او . توان وزير دارائی، بيل انگليس دانست تدوين کننده آن را می. ناميده شد»  شفاف بانکیۀقطنام«

 وی را تقويت کرد و اجازه داد طرح خود را برای بحث و ۀ قبرس روحيۀمطرح ساخت؛ حادث قبرس ۀقبل از حادث
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 پايانی اجرای سيستم ۀدر مرحل) بانک مرکزی زالند نو(بانک ذخيره «. مذاکره به مجلس قانونگذاری کشور ارائه دھد

بر «:  راسل نورمان، ميگويدرھبر حزب سبز،.  شفاف بانکی قرار داردۀمديريت ورشکستگی بانکی، موسوم به قطنام

ميزان ه  مشتريان ھمزمان بۀ ھم تقريباً ۀسپرد. اساس اين طرح، ھمه سپرده گذاران موظفند بانک خود را نجات دھند

  .»پنجاه درصد، حد ضرور برای حمايت از بانکھا، کسر خواھد شد

ماه ( بود و اين امر تا آن زمان  سپرده ھاۀبرای مصادر» طراحی شده«يک مکانيسم از پيش »  شفاف بانکیۀقطنام«

 سپرده ھا که پس اندازھای ۀاز طرح بيم» ميلياردر طالئی«اکثريت کشورھای . ، در جھان سابقه نداشت)٢٠١٣ چمار

. در اينجا، غصب پولھای مردم مورد نظر است. کنند کند، پشتيبانی می  مردم را تضمين میدالر ھزار ٢۵٠ــ ١٠٠

 کردند، که کاربست آنھا می متحيرانه نگاه می مقامات مالی زالند نو» نوآوريھای« به کارشناسان بسياری ھمانوقت

  . پايان بگذاردۀتواند به نظام بانکی کشور نطق

شود، به پارلمان  را که از سوی وزارت دارائی تنظيم می» طرح اقدام اقتصادی«دولت کانادا ھر سال سندی با عنوان 

 سند فوق الذکر آمده ١۵۵ ۀدر صفح.  را تقديم کرد٢٠١٣ سال جاری طرح سال چ ماه مار٢١. کند کشور تقديم می

کند، که در صورت نياز، وضعيت اجباری جلب بدھی ھای بانکی به  دولت به بانکھای بزرگ پيشنھاد می«: است

بروز  عمل اين وضعيت تا آنجا خواھد بود، که در صورت ۀحوز. کار ببندنده  کمک رسانی ھای فوری را بۀپروس

 بانکھای مھم، آنھا بتوانند تجديد سرمايه نموده و از طريق افزودن سريع بدھی ھای ۀاوضاع نامطلوب کاھش سرماي

 صريح اين موضوع به زبان قابل فھم اين ۀترجم. »دست بياورنده  ثابت، قابليت تجديد حيات بۀمعين بانکی به سرماي

  .توانند در خدمت نجات بانکھا قرار گيرند است که وجوه سپرده گذاران می

از سوی برخی نمايندگان .  ھم گرديدامريکاسپرده ھا در » اصالح سر «ۀلأوع بحثھا بر سر مس قبرس باعث شرۀحادث

عمل آمد، اما اين ابتکارات ه ئی بامريکامجلس اقداماتی در جھت استفاده از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکھای 

» ماليات برای ثروتمندان«سپرده گذاران در قبرس را، » اصالح سر«چرا؟ .  ھم نشدندءه جلب حداقل آراحتی موفق ب

دانستند، زيرا، اکثريت پولھای موجود در حسابھای قبرس به اليگارشھای فراری » سزاوار«ناميدند، ولی مفسران آن را 

 و ءشد، مفھومی جز ماليات بر فقرا  میء اجرامريکاابا اين وجود، اگر اين طرح در . از ماليات و پولشو تعلق داشت

 بخش بزرگی از پولھای خود را در حسابھای بانکی امريکاچرا که ثروتمندان . توانست داشته باشد  متوسط نمیۀطبق

صورت امالک و مستغالت، اوراق بھادار فرابورسی ه آنھا اين پولھا را نه در بازارھای بورس، بلکه، ب. نگه نميدارند

.  پذيرفته نشدامريکاپس اندازھای بانکی در » اصالح سر«پيشنھاد . دارند  يا به شکل طال و نقره و غيره نگه میو

، اين را نيز يادآوری ضمناً .  درآمدھا معطوف است، در تضاد بودۀ که به توزيع عادالنامريکا امروزی ۀزيرا، با روحي

در (را که در گاوصندوقھای )  ثروتمندانءاز قضا(شھروندان کرد، که نه تنھا پس اندازھا، حتی دارائی ھای  می

. ئی داشتامريکا، منشاء »کاردانی«اين .  قبرس نبودۀاين ديگر تجرب. »کرد کوتاه می«دارند،  بانکی نگه می) سلولھای

 از شداردھنده حاکیو ھۀ خطاب به بانکداران اين کشور يک بخشنامامريکا وزارت امنيت داخلی ٢٠١٠حتی در سال 

بانکی، که دارائی مشتريان در ) سلولھای(ليس فدرال و ديگر سازمانھای امنيتی به گاوصندوقھای واحتمال دسترسی پ

توانند نه تنھا اسناد،  بر اساس اين بخشنامه، در صورت لزوم سازمانھای امنيتی می. شود، صادر کرد آنھا نگھداری می

» تأمين امنيت ملی«منظور ه  ھای نگھداری شده در گاوصندوقھا را ببلکه طال، ديگر فلزات گرانبھا و ساير دارائی

رسيد، که ھدف از آن، مبارزه با جرايم  نظر میه ب) ٢٠١٠سال  (ۀالبته، ھنگام صدور بخشنام. مصادره نمايند

وطن قانون «بخشنامه برای اجرای مؤثرتر . سازمانيافته، قاچاق مواد مخدر، حمايت مالی از تروريسم و غيره است

 برخی کارشناسان ٢٠١٣اما در سال .  تنظيم شده بود٢٠٠١مبر  سپت١١مصوب پس از حادثه ) Patriot Act(»پرستانه

بر . مثابه جدی ترين تھديد برای امنيت ملی تلقی شوده بر مبنای اين بخشنامه، پيشنھاد کردند که ورشکستگی بانکھا ب
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توان گاوصندوقھا را مورد  خاطر نجات بانکھا میه يدند، که باين اساس، آنھا به اين نتيجه گيری غيرمنتظره رس

اين ھم از تقدس مالکيت . کار گرفته قرار داد و دارائی ھای قيمتی کشف شده را برای نجات بانکھا ب» بارزسی«

  .، سر به طغيان برداشته است»ھدف وسيله را توجيه می کند« تئوری امريکادر ! خصوصی

  

  شود  آماده میجدی» اصالح«اروپا برای 

اولين . کند سپرده ھا حرکت می» اصالح« اروپا سريعتر از ھمه به سوی ايجاد نظام ۀاروپا، به سخن دقيق تر، اتحادي

که کميسيون اقتصادی و مسائل مالی پارلمان اروپا بر له تدوين و   زمانی٢٠١٣ سال اپريل ٢۴گام عملی در اين راستا، 

اين مقررات و . ه از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکھا رأی داد، برداشته شدتصويب مقررات و روش واحد استفاد

يکی از معماران نظام جديد، گونار ھکمارک، .  درآيدءطور واحد به اجراه  اروپا بۀ کشورھای اتحاديۀروش بايد در ھم

سپرده ھای » اصالح«يل نظام  موضوع تشکیدر اواسط ماه م.  بوديدن پارلمان اروپا از حزب محافظه کار سوۀنمايند

 بازار داخلی ألۀرياست ميشل بارنيه، کميسر مسه  شورای اروپا در سطح وزيران اقتصاد و دارائی بجلسۀبانکی در 

 قانونی مکانيسم حمايت از ۀ نمايندگان پارلمان اروپا اليحی ماه م٢٠باالخره، . اروپا مورد بحث و مذاکره قرار گرفت

پس از رأی گيری نھائی و تصويب قانون اروپا، اين قانون بايد به . پرده گذاران را تصويب کردبانکھا با کمک وجوه س

مفاد اصلی . ھم تصويب نمايند یقوانين اروپا برسد و آنھا بايد منطبق با آن ۀتصويب پارلمان کشورھای عضو اتحادي

  : کردتوان به ترتيب زير جمعبندی  قانونی را تا امروز میۀمندرج در اين اليح

  .شود  ھزار يورو حفظ می١٠٠ سپرده ھای بانکی تا سطح ۀــ نظام بيم١

  .شود  ھزار يورو برای حمايت از ثبات بانکھا و ممانعت از ورشکستگی آنھا استفاده می١٠٠ــ پس اندازھای بيش از ٢

  .کار خواھد افتاده  ب٢٠١۶ــ مکانيسم جديد حمايت از بانکھا از سال ٣

حساب سھام بانکھا شکل بگيرد، تشکيل ه  اروپا نھادھای ملی حمايت از بانکھا که بايد بۀو اتحاديــ در کشورھای عض۴

 اين ۀ اروپا اھميت دارد، اين است که در بارۀآنچه که به تشکيل بنياد عمومی حمايت از بانکھا برای اتحادي. شود می

  .ده استتوافق حاصل نش) المانخاطر مخالف ه از جمله، ب(موضوع ھنوز مورد 

 پس ۀاقدامات مرتبط با مصادر.  پر مخاطره- قابل اعتماد؛ ب-آ: شوند ــ سپرده گذاران بانکھا به دو دسته تقسيم می۵

  .اندازھا، به دسته بندی سپرده گذاران بستگی دارد

ن يا آن دسته ھيچ معيار روشنی برای نشان دادن تعلق صاحبان پس اندازھا به اي.  آخر بيش از ھمه جالب توجه استۀماد

قابل «منظور از . در ھر حال، برخی مفسران اکنون ديگر کليد رمز اين ماده را کشف کرده اند. بندی وجود ندارد

پس اندازھا » خارجی«اما صاحبان . باشد می)  اتحاديه اروپاۀاز منطق( اول، سپرده گذاران خودی ۀدر وھل» اعتمادھا

پر مخاطره «، واضح است، که سپرده گذاران روسيه نيز در رديف مثالً . دشون شناخته می» پر مخاطره ھا «ۀجزو دست

 در بھار سال جاری ی کهزمان. چنين برخوردی با مشتريان بالقوه از روسيه ھيچ تازگی ندارد. گيرند قرار می» ھا

 کشورھای جوی سکوی پرش به ليتوانی، لتونی، استونی، لھستان و برخی و سپرده گذاران روسيه در قبرس در جست

مقامات اروپائی، به بانکداران اروپای شرقی . از بروکسل به بانکھای اين کشور نھيب زده شد اروپای شرقی بودند،

زيرا، پولھای با منشاء روسيه دارای مشروعيت . شدار دادند، که آنھا بايد از کار با مشتريان روس، خودداری نمايندوھ

 ۀ اتباع روسيه به کشورھای عضو اتحاديۀيت را پذيرفت، که پولھای انتقال يافتبدين سبب، بايد اين واقع. الزم نيستند

  .اروپا، دائما زير شمشير داموکلس مصادره قرار دارد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، شايد، اين پرسش برای  رياست جمھوری ايران نماندهۀدر اين روزھا که چند روز بيشتر به انتخابات يازدھمين دور

 اقتصادی نظام - مالیۀمندان پيش بيايد که چرا من ھمچنان به شناخت و معرفی ساختار متقلبانه  و عالقءبرخی رفقا

برای اين کار خود، من داليل . کنم دھم و در قبال انتخابات ايران اعالم موضع نمی غيرانسانی سرمايه دارای ادامه می

عھده گرفته ام که مافياھای ه  اين بخش را ب در يک تقسيم کار اعالم نشده، من فعالً - که، اوالً  از جمله اين. چندی دارم

دھند و منبع و منشاء تمام مفاسد و مصايب و   دولت مخفی جھانی را تشکيل میپول و طال و مواد مخدر را که مجموعاً 

که ليبرالھای » آزاد و شفاف« من، با انتخابات، چه ۀيدعقه ، بثانياً . فجايع جھان ھستند، بيشتر بشناسم تا بھتر بشناسانم

شود، نه ماھيت و   در غرب برگزار میوطنی بی وطن مطرح می کنند و چه فريبکارانه و مھندسی شده که مجموعاً 

با انتخابات فقط . توان برقرار ساخت ر داد و نه، آزادی و عدالت میييتوان تغ جوھر ضدبشری سرمايه داری را می

 انتخابات رياست جمھوری در ھر کشور دلخواه، ۀانتخابات سراسری، از جمل. شوند و ديگر ھيچ جا میه ھا جابمھره 

ی و پيرامونی، در ئ مذھبی و يا در کشورھای حاشيه - فاشيستی، چه در شرق استبدادی-چه در غرب امپرياليستی

عقيده من، ه بنابر اين، ب. ايه داری استمجموع يک حقه بازی و عوامفريبی آشکار برای حفظ و تقويت نظام سرم

  ! انتخابات بی انتخابات

يا انتخابات فريبکارانه و حقه بازانه به سرگردانی خود در اين دايره » آزاد و شفاف«بگذار طرفداران انتخابات  ،اولذ

  .جھان عمل کنيم تکميل تصوير ھيوالی حاکم بر ۀ وجدانی و انسانی خود در زمينۀبسته ادامه دھند و ما به وظيف

  

  پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه -*

  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه ب

http://www.fondsk.ru/news/2013/06/03/konfiskacia-bankovskih-depozitov-kak-globalnaja-

perspektiva-20851.html 
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