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 Political سياسی

  
 (Valentin Katasonov) - * کاتاسانوف والنتين

 شيری .م .ا :برگردان از
 ٢٠١٥ جون ٠٥

  

 بانکھا تأخيری انفجار مين روی امريکا
  
 ملزم تشنج آزمون عنوان تحت امتحان دادن به اجباری طوره ب امريکا ۀمتحد تاياال بزرگ بانکھای ۀھم ٢٠٠٩ سال از

 تر، ساده عبارته ب .گيرد می قرار آزمايش مورد مالی و اقتصادی اوضاع ناگھانی رييتغ با بانکھا ۀمقابل توانائی.  شدند

 برآورد افتاد، اتفاق ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای در که آنچه ھمانند ،امريکا در مالی بحران شروع صورت در بقاء قابليت

 .شود می

 بانکھا برخی  .دادند نشان مثبت ارزيابی اما دشواری با چند ھر آزمون سالھای تمام طول در ئیامريکا بانکھای اکثريت

 .بود ممتحنه تأھي جزو امريکا رزرو فدرال نظام ھمه، بر مقدم مالی، کنندگان تنظيم  .بدھند تجددی امتحان شدند مجبور

 که معنی بدين .شوند رفوزه  کهھستند آن از تر بزرگ گويند می آنھا مورد در که ھستند بزرگی بانکھای شدگان ونآزم

 در اقتصاد کل برای باری فاجعه پيامدھای آنھا ورشکستگی که است زياد حدیه ب بانکھا اين ارتباطات کميت و مقدار

 .داشت خواھد پی

 :١ۀشمار جدول

 )٢٠١۴ سال مبرسپت ١۵( امريکا یبانکھا بزرگترين دارائی

 ھا دارائی  -مجموع بانکھا

  دالر تريليون ٢. ٠٠/۵٢٧ -چيس مورگان پی جی

 دالر تريليون ٢. ۶١/١٢٣  - امريکا بانک

 دالر تريليون ١. ٨۶/۶٣۶  -فارگو ولز

 دالر تريليون ١. ٨۵/٨٨٢  - گروپ سيتی

 دالر ميليارد ٩٣/٨۶٨ -   ساکس گلدمن

 دالر ميليارد ۵١/٨١۴ -  استنلی مورگان

 و تريليون ٩ً◌ دقيقا ،٢٠١۴ مبرسپت ٣٠ تا امريکا »بزرگ بانک شش« دارائی کل پيداست، ١ جدول از که ھمانطور

 سخنه ب .بود دالر ميليارد ٣۵٠ و تريليون ١۵ شامل ھنگام آن در بانکی نظام ۀھم دارائی مجموع .بود دالر ميليارد ٨۵٠

 .دارد تعلق بزرگ بانک شش بهامريکا بانکی امنظۀ ھم دارائی سوم دو دقيقتر،

 ،)دالر ميليارد ٣٩٠(مولن نيويورک بانک ،)دالر ميليارد ٣٩٠( امريکا بانکروپ -امريکا ديگر بانک شش دارائی اگر

 نورث سی بی اس اچ ،)دالر ميليارد ٣٠٠( وان کاپيتال ،)دالر ميليارد ٣٣٠( گروپ سرويس فاينشنال سی ان پی
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 بانک شش« دارائی کل با را )دالر ميليارد ٢٧٠( کورپرايشن استريت استيت ،)دالر ميليارد ٢٨٠( نگھولدي امريکا

 و ٧۶ يا دالر ميليارد ٨١٠ و تريليون ١١ با است برابر ،»بزرگ دوجين يک« دارائی که بينيم می بزنيم، جمع »بزرگ

 طوره ب» بزرگ ٢٠« ليست از خارج ھایبانک دارائی نمودار  .امريکا بانکی نظام ئیدارا مجموع درصد دھم ٨

 امريکا بانکھای ليست ۵٠ رديف در که کورپورايشن فاينشنال سينووس بانک دارائی ً،مثال  .افتد می پائين چشمگيری

 مورگان پی جی بانک دارائی نصف ۀاندازه بً تقريبا آن ئیدارا يعنی  .است دالر ميليون ۵٠٠ و ميليارد ٢۶ دارد، قرار

 .دباش می چيس

 شش« متن در که شود، می مستفاد چنين .داشت وجود امريکا در بانک ۶٩٨١ تعداد ٢٠١۴ سال آغاز تا ضمن، در

 وال در بانک کار و کسب نھنگان  .کند نمی توجه جلب بزرگ چندان بانکھا زياد شمار »بزرگ دوجين« و »بزرگ

 امريکا رزرو فدرال نظام  .کنند می جذب تدريجه ب را بزرگً نسبتا حتی و متوسط کوچک، بانکھای ساله ھمه استريت

 ١٨ از بيش بانکھا سالھاتعدادآن  اواسط در رشد حد باالترين در .دارد نظر زير را امريکا بانکھای شمار ١٩٣۴ سال از

 ٢٠١٣ سال در آنھا تعداد .گرديد تعطيل بانک ھزار ١١ از بيش اخير ۀدھ سه مدت در . شد می برآورد واحد ھزار

 در که ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای مالی بحران .رسيد ١٩٣۴ سال از کمتر به و يافت کاھش واحد ھزار ٧ تا بار اولين برای

 بانکھای پاکسازی در را خود نقش شدند، خارج بازار از دالر ميليون ١٠٠ از کمتر دارائی با بانکھای اکثريت ھنگام آن

 .کرد ايفاء امريکا

ه ب تشنج آزمون بانک ٣٠ -٢٠ از سال ھر .ھستند جذاب امريکا بانکھای زرگترينب فقط مالی کنندگان تنظيم نگاه در

 خود خاص ۀسرماي بايد بانکھا .آيد می حسابه ب امتحان در قبولی برای اساسی اصلۀ سرماي کفايت نمودار .آيد می عمل

 مشتريان مقابل در تعھد( خود تعھدات به اضطراری شرايط در بتوانند تا باشند داشته اختيار در نقد وجه صورته ب را

 اقتصاد، ديگر بخشھای با مرتبط ھای کمپانی خالف بانکھا .نمايند عمل) غيره و بستانکار بانکھای سپرده، حساب دارای

 لحظات در که شود، می خالصه اين در آنھا ماندگاری راز اما .کنند فعاليت خود تعھدات کامل انجام بدون مجازند

 که ئیبانکھا يا است ولؤمس بانکھا وام قبال در که دولت و بستانکار، نھاد باالترين -مرکزی بانک بانکھا، بحرانی

 مالی بحرانۀ دور در .شوند می عمل وارد شدن غرق حال در بانکھای نجات برای باشند، داده افزايش را خود ۀسرماي

 بانکھا به بودجه پول دالر تريليون ٢ تا ١ از مختلف، برآوردھای طبق ،٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای در امريکا بانکی نظام

 بزرگترين »درزابر لمن «بانکی غول .نشد ممکن بانکھا ۀھم نجات سخاوتمندانه، تزريق چنين رغم علی .گرديد تزريق

 سيتی( استريت وال بانکھای برخی ۀسرماي کفايت نمودار ضمن، در .گرديد متحمل دوره آن در را زيان و ضرر ميزان

 .بود درصد ۴ حوالی در مالی بحران ۀآستان در )غيره و تنلیاس مورگان گروپ،

 چنين ٢٠١۴ سال در امريکا »بزرگ بانک شش« از تشنج آزمون ۀنتيج بود؟ چگونه بحران از پس نمودار اين اما

 پی جی درصد؛ دھم ٩ و ۶ -ساکس گلدمن درصد؛ دھم ٢ و ٧ -گروپ سيتی درصد؛ دھم ٢ و ٨ -فارگو ولس :است

 .درصد دھم ٩ و ۵ -امريکا بانک درصد؛ دھم ١ و ۶ -استنلی مورگان درصد؛ دھم ٣ و ۶ -مورگان

 درصد؛ دھم ۵ و ۶ -مورگان پی جی ۀسرماي کفايت .نداد روی جدی رييتغ ھيچ قبل سال با مقايسه در ٢٠١۵ سال در

 بانکھای ميان از .است شده برآورد آخر الی و درصد دھم ٢ و ۶ -استنلی مورگان درصد؛ دھم ٣ و ۶ -ساکس گلدمن

 نظام در نمودار آن اھميت .داد نشان درصد دھم ۶ و ١٢ با مولن نيويورک بانک را نتيجه بھترين اول، دھک بزرگ

 برای قبول قابل حداقل ميزان اين .دارد قرار درصد ۵ سطح در کارشناسانه، ارزيابی طبق مجموع، در امريکا بانکی

 .نيست بخش رضايت وجه ھيچه ب ئیامريکا بانکھای ثبات يعنی، .شود می محسوب آزمون در شده پذيرفته بانکھای
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 برخی  .ستامريکا از تر سختگيرانه آزمون الزامات آنجا در اما آيد، می عمله ب تشنج آزمون نيز اروپا بانکھای از

 المان بانک ۀسرماي تکفاي ضريب ً،مثال .آيند می نظره ب برجسته بسيار امريکا مالی نھادھای متن در ئیاروپا بانکھای

 .است درصد دھم ٧ و ٣۴ برابر

 دشواری با ٢٠١۵ سال در استريت وال پيشرو بانک چھار که دارد اذعان آشکار طوره ب امريکا رزرو فدرال بانک

 برای .سی ان آی گروپ سيتی و استنلی مورگان مورگان، پی جی ساکس، گلدمن از عبارتند بانکھا اين .دادند امتحان

 در .است گرديده محدود آنھا توسط گذاری سرمايه و مالی طرحھای اجرای و شده نييتع شروط و شرط مذکور بانکھای

 مشکل که ئیبانکھا برای آن، بر عالوه .شد خواھد اعمال جدی محدوديت سھامداران نقدی سود پرداخت خصوص

 است، واضح که ھمانطور معامالتی، چنين( است شده گرفته نظر در خود سھام خريد ۀزمين در ئیمحدوديتھا دارند،

 .)آيد می بحساب بانکھا بازاری سرمايه افزايش روشھای از يکی

 در بانک اين مردودی بار دو زيرا، است، خرسند مشروط اما رضايتبخش ارزيابی از حتی گروپ سيتی بانک کل مدير

 .شود موکول آينده به نقدی سودھای پرداخت تا شد موجب و گذاشت، منفی تأثير آن بازار ۀسرماي و اعتبار در امتحان،

 سانتاندر بانک و )المان بانک( .جی .آ بانک دويچه -اروپائی بانکھای ۀزيرمجموع دو امريکا رزرو فدرال بانک امسال

 و مغرضانه را »مردودی« اين کارشناسان از برخی .گرفتند »مردودی« ۀنمر دو ھر و داد قرار آزمون مورد .آ .اس

 .بی .يو و بارکاليس ،يسسو کرديت بانک قبيل از ئیاروپا بانکھای .نامند می داخلی توليد از حمايت زا خاصی شکل

 اما کردند، اعالم را امريکا رزرو فدرال بانک نظر زير ۀساالن آزمون به خود ھای مجموعه زير ارسال طرح  .اس

 .نمود وادار انديشيدن به را آنھا آزمون اين در اروپائی بانکھای مردودی

 -٢٠٠٧ سالھای بحران تا ١٩٨٠ سالھای آغاز از که پردازند، می را لیوکنتر عدم آن بھای استريت وال بانکھای

 رونالد جمھوری رياست ۀدرور در بانکی بخش از »زدائی مقررات« فرايند .داشت وجود امريکا مالی بخش در ٢٠٠٩

 که ھنگامی ،١٩٩٩ سال .شد لغو بانکی ۀسپرد عمليات ۀبھر نرخ خصوص در محدوديتھا جمله، من .گرديد آغاز ريگان

 سال در روزولت فرانکلين جمھوری رياستۀ دور مصوب بانکی قوانين اولين از يکی ،استيگل -گالس قانون ًعمال

 مھار موجب گذاری، سرمايه و تجاری به بانکھا کيدأ تقسيم با او .گرديد بدل مھمی عطف ۀنقط به شد، لغو ١٩٣٣

 اقدام آخرين .اندازند مخاطرهه ب را مشتريان ھای سپرده توانستند می که گرديد مالی بازارھای در انکدارانب سوداگری

 در امريکا بورس و بھادار اوراق ۀکميت .داد روی پسر بوش جرج ۀدور در بانکی فعاليتھای از »زدائی مقررات« قاطع

 ھمين مشابه( دھند وام محدوديتی ھيچ بی بھادار اوراق خريد برای داد اجازه گذاری سرمايه بانکھای به ٢٠٠۴ سال

 وامھای ۀپشتوان که اوراق بازار »بادکنک« در دميدن آغاز با .)گرديد بورس شکست باعث ١٩٢٩ سال در تصميم

 .نمايند استفاده حقوق اين از ندادند اجازه بانکھا به ھستند، ھم مسکن

 پرداخت خواستار سھامداران سو، يک از .اند گرفته قرار انسند و چکش ميان در استريت وال بانکھای امروزه

 که ناخرسندند، آن از کل مديران و سھام، قيمت يعنی ھستند، بانکھا بازاری ۀسرماي افزايش و سخاوتمندانه سودھای

 ھای خواھی زياده کنند می سعی مالی کنندگان تنظيم ديگر، سوی از .کردند قطع ًشديدا بحران از بعد را آنھا پاداشھای

 را ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای مالی بحران ۀخاطر ھنوز ھا امريکائی .سازند متوقف را مديران و سھامداران ۀحريصان

ۀ توصي گذشته، سال امتحان از حاصل نتايج بر بنا .کنند می مشخصیۀ توصي مالی کنندگان تنظيم .اند نکرده فراموش

 ٩ به ساکس گلدمن ،دالر ميليون ۶۶٠ و ميليارد ١٣ به را ودخ خصوصی ۀسرماي استنلی مورگان بانک که شده کيدأ

 .دندھ افزايش دالر ميليون ٣٨٠ و ميليارد ٨ به چيس مورگان پی جی ،دالر ميليون ۴۶٠ و ميليارد

 انفجار مين روی امريکا که دھد، می نشان تشنج آزمون نتايج .کند می تجربه را شديدی داخلی تشنج امريکا بانکی نظام

ه ب .شد خواھد منفجر زود يا دير مين اين و  دھد می ادامه خود حيات به »امريکا بانکی نظام« عنوان تحت تأخيری
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 جمع در بانکھا خصوصی ۀسرماي پائين سطح ،جونسون سايمون پول، المللی بين صندوق سابق ارشد اقتصاددانۀ عقيد

 می جونسون سايمون .است آورده وجوده ب مريکاا اقتصاد برای جدی خطر مالی، کنندگان تنظيم مانور قدرت عدم با

 ديده را لمف اين ما .شد ختم مالی بحران به که کند، می يادآوری را ای حادثه امريکا در امروز اقتصادی اوضاع« :گويد

 .»ديد خواھيم را انگيزتری ھيجان شبح بار اين .داشت بدی پايان آن و ايم

 »شاراپوف فيودورويچ سرگئی«نامه ب روسيه اقتصادی پژوھشھای مرکز مدير اقتصاد، علوم دکتر پروفسور،*

-zamedlennogo-mine-bankovskoj-na-amerika/2015/05/19/news/ru.fondsk.www://http

html.34313-dejstvija 
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