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  سرقت طال از بانکھای مرکزی ادامه دارد): Eric Sprott(ــ برآورد اريک سپروت۵

 تجربه کار در بازارھای مالی، آگاه به ظرافت دادوستد فلز زرد، ٣۵اريک سپروت، ميلياردر، سرمايه گذار مشھور با 

 طور کامل ميزان واقعی تقاضا به فلز زرد در بازارھای جھانی را ناديده میه عقيده دارد، که شاخصھای مالی آشکارا ب

طبق تخمين او، تقاضای واقعی برای فلز ). کند  تن در سال ارزيابی می۵٠٠ ھزار و ۴ ھزار الی ۴او، در حدود (گيرد 

 طال و ديگر ۀ تن بيشتر از رقم رسمی اعالم شده از سوی کميت٢٣٠٠طور ميانگين ه گرانبھا در ده سال اخير ب

د و قراضه، با ميزان تقاضای واقعی به طال در جھان حساب توليد جديه  طال بۀاما عرض. مؤسسات معتبر بوده است

ً ه يک منبع مخفی طال برای تأمين پوشش تقاضای حساب نشده ب. مطابق نيست  تن در سال وجود ٢٣٠٠ ميزان تقريبا

. شود  بانکھای مرکزی تأمين میۀبه باور اريک سپروت، کسری حجم فلز زرد مورد نياز بازار، از خزان. دارد

 و ھمچنين، مؤسسات بين الملی، مانند جاپان، اروپا، امريکا اقتصادی، مثل ۀی کشورھای توسعه يافتبانکھای مرکز

 اضافی را ۀ طالی خاص خود را دارند، چنين عرضۀصندوق بين المللی پول و بانک مرکزی اروپا، که ھر کدام ذخير

 طالی اعالم شده از سوی بانکھای ۀبر اساس گزارشات رسمی، مجموع ذخير. انجام رساندنده از اول قرن حاضر ب

 ھزار تن باقی مانده ٢٣ر جدی نيافته و در سطح يي بيست و يکم تغۀ سدۀمرکزی و مؤسسات بين المللی در اولين دھ

  .است

 طالی بانکھای مرکزی ۀآيد، که ذخير دست میه اگر به مدعيات سپروت باور کنيم، در آن صورت، چنين نتيجه ای ب

با .  بازار را تأمين نمايدۀتوانست فقط به مدت ده سال تقاضای اضافی حساب نشد  اقتصادی میۀتکشورھای توسعه ياف

.  خالی شده باشند٢٠١١ بايد تا سال اصوالً » ميلياردرھای طالئی« بانکھای مرکزی کشورھای منطقه ۀاين حساب، خزان

د، که بر اساس ارزيابی فوق الذکر ونروزو، با وجود اين، نبايد فراموش کر. بريم سر میه  ب٢٠١٣اما اکنون در سال 

 نيمی از ذخاير رسمی ، تقريباً ١٩٩٨ھنوز در سال .  بانکھای مرکزی تا آغاز قرن بيست و يکم نيمه خالی بودندۀخزان

 ٢٣ح تر، از ضبه سخن وا. بودند» گردش«رکزی در  بانکھای مۀ بانکھای مرکزی در خارج از محدودۀطالی ھم

 ھزار و ١١واقع فقط ه ، ب٢٠٠١تا سال » ميلياردرھای طالئی «ۀ بانکھای مرکزی منطقۀم شد اعالۀھزار تن ذخير

توانست تقاضای اضافی حساب نشده را در بھترين حالت،  و اين مقدار طال می.  تن طال در خزانه باقی مانده بود۵٠٠
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، ٢٠١١بايست نه در سال  می» طالئیميلياردرھای « طالئی ۀبه سخن ديگر، خزان. مدت فقط پنج سال تأمين نمايده ب

  !اين ھم نوعی معما.  خالی ميشدند٢٠٠۶بلکه در سال 

  

  کنند ــ نه تنھا طالی خوديھا، حتی طالی بيگانه ھا را ھم سرقت می۶

پيش (اگر بخاطر بياوريم، که بانکھای مرکزی برخی کشورھا در خزانه خود نه تنھا طال، حتی فلز متعلق به خارجی ھا 

 را در ترازنامه ھای خود ثبت کرده اند، معما حل می) بانکھای مرکزی و خزانه داری ساير کشورھامتعلق به  از ھمه،

در پی طرح . برند در ھر حال، مؤسسات خصوصی، در رأس ھمه، بانکھای بزرگ از خدمات نگھداری بھره می. شود

 رسمی ۀ تن مجموع کل ذخير٣۴٠٠سوم از  کشورھا، متوجه شديم که بيش از دو ر از ديگالمان عودت طالی ألۀمس

ک ن باۀ تن در خزان٣٧۴ بانک فدرال رزرو نيويورک، ۀ تن در خزان١۵٣۶طالی اين کشور، در خارج، يعنی، 

  .شود  بانک مرکزی انگليس نگھداری میۀآن نيز در خزانتن  ۴۵٠مرکزی فرانسه و 

 از جانب ديگری، از طرف آن کشورھا که نقش  طالی واقع در خارج از کشور راألۀکنيم مس اما اکنون سعی می

بزرگ زيادی در جھان وجود » نگھبانان«. کنند، مورد بررسی قرار دھيم را بازی می» خزانه دار«يا » نگھبان«

نه ويژه، نقش نگھبان را در آخرين کشور نامبرده ه ب. يس، انگليس، فرانسه و ھمچنين سوامريکااينھا عبارتند از . دارند

. کند ، حتی بانک تسويه ھای بين المللی مستقر در خاک اين کشور نيز ايفاء می)يسبانک ملی سو(ک مرکزی تنھا بان

  ).به جدول نگاه کنيد(گيرد   و انگليس تعلق میامريکادر اين فھرست کوتاه، سھم شير ھمه طالی خارجی به دو کشور 

  )٢٠١٢بر سال وتاريخ اول اکتتا ( و انگليس امريکاذخاير طالی سپرده شده برای نگھداری در 

   و انگليس، مجموع امريکا

  ٨۴۴٣/ ٨ ٣١٠/ ٣ ٨١٣٣/ ۵ــ طالی متعلق به خود ١

  ــ طالی خارجی٢

  ١١٢۶٨/ ٢ ۵٠۶٧/ ٧ ۶٢٠٠/ ۵ گذارده شده به امانت

  برای نگھداری 

  متعلق ــ مجموع طالی ٣

  ١٩٧١٢ ۵٣٧٨ ١۴٣٣۴و خارجی  به خود

  ــ سھم طالی خارجی در۴

   ۵٧/ ٢ ٩۴/ ٣ ۴١/ ١ی به امانت حجم کل طال

  گذارده شده برای نگھداری، به ٪ 

 ھزار تن طالی متعلق به ١١ بانک فدرال رزرو نيويورک و بانک مرکزی انگليس بيش از ۀ و انگليس در خزانامريکا

ابر  بر١۶شايسته توجه است که طالی کشورھای خارجی در انگليس بيش از . کنند کشورھای خارجی را نگھداری می

  درصد می٧۶ نسبت طالی کشورھای خارجی به طالی متعلق به خود، امريکا طالی کشور است و در ۀبيشتر از ذخير

در بانک مرکزی انگليس نگھداری ) استراليا، کانادا، ھندوسنان و غيره(طالی کشورھای مشترک المنافع انگليس . باشد

ھا برای کشورھای مشترک المنافع، بلکه حتی برای امروز بانک مرکزی انگليس نقش مھمی را نه تن. شود می

 ۀ درصد از کل ذخير١٣ -المان درصد و ١٨ -لندا درصد، ھ٨٠ - ريشتمثال، ا. کند کشورھای قاره اروپا بازی می

عنوان مثال، ه ب. مشتريانی از ساير کشورھا ھم وجود دارند. کنند طالی خود را در بانک مرکزی انگليس نگھداری می

حتی مؤسساتی که . کند  طالی خود را در بانک مرکزی انگليس نگھداری میۀ درصد ذخير٩۵بانک مرکزی مکزيک 

طالی خود را ۀ نيز، ذخير) کنند زيکی طال کار میبانکھای خصوصی که با شمشھای ف(د شون بانکھای شمش ناميده می
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ی کشورھای خارجی بر اساس توافقنامه ھای نگھداری در بخشی از طال. کنند در بانک مرکزی انگليس نگھداری می

بخشی از طالھا در . پردازند  نگھداری را ھم خود مشتريان میۀ، ھزينشود و اتفاقاً  بانک مرکزی انگليس نگھداری می

  .شوند گيرد، نگھداری می حسابھای پس انداز که درصد نيز به آنھا تعلق می

 فلز ۀ بازی با طال، نياز به آن دارند، که نه تنھا به ذخيرۀبرای ادام» ئیميلياردر طال«قدرتھای پولی کشورھای 

 آن ۀمحاسب. عنوان امانت به آنھا سپرده شده، دست درازی نماينده  که بئی کشور خود، حتی به ذخاير طالگرانبھای

س برای پوشش مشکل نيست، که طالی خارجی در گاوصندوقھای بانک فدرال رزرو نيويورک و بانک مرکزی انگلي

 طالھای البته، بايد. کند  کفايت میل سا تن فقط برای مدت پنج٢٣٠٠ فلز زرد به ميزان ۀتقاضای اضافی محاسبه نشد

 منتفی نيست، که بانکھای ألهاين مس. يس، کانادا و استراليا را نيز به اين محاسبات افزودخارجی نگھداری شده در سو

توانستند در   الزامی می- داوطلبانهۀبه شيو» ميلياردر طالئی«شورھای  کۀمرکزی يکسری کشورھا خارج از حوز

بازی «با احتساب اين ذخيره ھای فلز گرانبھا، . شرکت نمايند» ميلياردر طالئی«بازی طالئی قدرتھای پولی کشورھای 

وت و برخی چنين است نگرش اريک سپر. تواند ادامه يابد  دو سال ديگر می- بانکھای مرکزی ھنوز يکی» ئیطال

  . طالۀکارشناسان ديگر در عرص

  فردا به پايان برسد» ئیبازی طال«ــ احتمال دارد ٧

که، به باور  چرا؟ برای اين. کند، فرابرسد که سپروت پيش بينی می ممکن است حتی زود، پيش از آن»  حقيقیۀلحظ«

  طال در بازار جھانی را در نظر نمیۀضمن، او در ارزيابی خويش برخی نکات تسريع کننده در ارتباط با تقاضا و عر

  .گيرد

شاخص رشد واردات طال به جمھوری خلق چين . ابديی سرعت از سوی چين افزايش مه  تقاضا برای طال ب- اولۀنکت

به چين وارد ) طبق آخرين گزارش آماری( تن فلز زرد ۴۵ از طريق ھنگ کنگ ٢٠٠٩اگر در سال . بسيار باالست

چين در چھارچوب .  تن رسيد٨٣۴ به رقم ٢٠١٢ تن و در سال ۴٣١ن واردات اين فلز به رقم  ميزا٢٠١١شد، در سال 

خريدھا در جھت تأمين نيازمنديھای . سياست طالی خود، مصمم است خريد طال از بازارھای جھانی را گسترش دھد

 سپروت در بررسی خود .گيرد  دولتی انجام میۀرو به رشد صنايع زينتی، تقاضای سرمايه گذاری و افزايش ذخير

  .را مورد توجه قرار داده ولی آن را دست کم گرفته است» عامل چين«

 پس از فرونشستن موج اول بحران مالی، بسياری از بانکھای مرکزی خريد فلز زرد از بازارھای جھانی را -  دومۀنکت

شندگان خالص به خريداران  بانکھای مرکزی در جھان در عرض دو دھه از فروۀ، ھم٢٠٠٩از سال . شروع کردند

 تن و در سال ۴٣٠ به ٢٠١١ بانکھای مرکزی جھان در سال ۀواسطه خريد خالص طال ب. خالص فلز زرد بدل شدند

خريد (فعاليتھای شديد بانکھای مرکزی کشورھائی مانند مکزيک .  رسيد۵٠٠، طبق برآوردھای اوليه، به ٢٠١٢

/ ١ (وريامھوری کج، ) تن۵٢/ ٩(، تايلند ) تن٧٩/ ٣(، ترکيه ) تن٩۴/ ۴(، روسيه ) تن٩٨/ ٩، ٢٠١١خالص در سال 

اگر چه بانک مرکزی . برای خريد طال، در پشت اين ارقام متوسط پنھان مانده است)  تن١۴/ ٩(، قزاقستان ) تن۴٠

ن عنوان بزرگتريه ر نداده، اما واضح است، که ھمچنان بيي طالی خود را تغۀ موجودی ذخير٢٠٠٩چين از سال 

  .کند آمارھای رسمی چينی اين فعاليت بانک خلق چين را استتار می. آيد حساب میه خريدار فلز زرد در بازار جھانی ب

 طال به شکل قراضه را خود اريک سپروت در گزارش سوم مورد ۀ ، اين نکته، يعنی، کاھش شديد عرض-  سومۀنکت

 تن بوده و اکنون ١٧٠٠طور ميانگين ه ر چنين عرضه ای ب قرن بيست و يکم مقداۀدر اولين دھ. توجه قرار داده است

  . تن تقليل يافته است٨۵٠ طال نيز به ھمين سبب تا ۀ عرضۀميانگين ساالن. تا دو برابر کاھش يافته است

 ۀ برای عودت ذخيرئی سخن بر سر آن است، که برخی کشورھای جھان درخواستھای واقعی يا طرحھا- چھارمۀنکت

، انگليس و فرانسه امريکا طاليش از ۀ در مورد بازگرداندن ذخيرالمان. کنند ه کشور را مطرح میرسمی طالی خود ب
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يس، اکوادور و آذربايجان در تدارک بازگرداندن طالی خود لند، سواکشورھای ھ. کند مذاکره می)  تن٢٣۶٠مجموعا (

و وحشتی بشود که دھھا کشور جھان را تواند موجب ترس  کارزار برای عودت فلز زرد به کشور می. از خارج ھستند

  بانک فدرال رزو نيويورک نگھداری میۀ کشور جھان فقط در خزان۶٠بر اساس برخی گزارشھا، طالی . فرابگيرد

  )...شود

 ۀ نھائی پاکسازی انبارھای بانکھای مرکزی کشورھای منطقۀتوان گفت، که امروزه مرحل میبدين ترتيب، 

. احتمال دارد تا کنون تمام شده باشد. طال ممکن است ھر لحظه تمام شود.  پايان استرو به» ميلياردرھای طالئی«

خالف ادعای (سوءظن قوی وجود دارد، که آن را . آيد حساب میه وجود طالی تنگستنی يکی از عالئم اين رسوائی ب

» ميلياردرھای طالئی«ه نه چينی ھا، بلکه، صاحبان واقعی بانکھای مرکزی کشورھای منطق) برخی رسانه ھای جمعی

توانند از توھم وجود طال در خزانه ھای بانکھای  مشکل بتوان تصور کرد، که اين اربابان ھنوز ھم می. اختراع کردند

  .تواند پيامدھای اقتصادی و سياسی جھانی داشته باشد و خود آن می. کشد آتش رسوائی زبانه می. مرکزی پشتيبانی کنند

  

  م اقتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيهپروفسور، دکتر علو -*

  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه ب

http://www.fondsk.ru/news/2013/05/12/zoloto-centralnyh-bankov-istor.ija-tihoj-

ekspropriacii-ii-20372.html 
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