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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   *کاتاسانوف والنتين

 شيری .م .ا :برگردان از
 ٢٠١۵ دسمبر ٢٣

  رزرو فدرال بانک داموکلس شمشير زير جھان اقتصاد
 ۶٠ از بيش امروز رزرو، فدرال بانک برآورد به بنا جھان، رھایکشو ۀھم الملی بين ارزی ذخاير در امريکا دالر سھم

 برخوردار ارز بازار در غالب موقعيت از امريکا دالر المللی، بين ھای تسويه بانک ارزيابی اساس بر .است درصد

 اساس بر سرمايه، ۀجنب از و تجاری معامالت پرداختھای و المللی بين ھای تسويه در سبز اسکناس سھم .است

 امريکا دالر به توافقات و قراردادھا عظما بخش .است نوسان در درصد ٨٠ تا ۴۵ ۀمحدود در مختلف، برآوردھای

 سبد به پنجم ارز ۀمثابه ب يوآن افزودن از پس .)شود گرفته نظر در ديگری ارز تسويه برای اگر حتی(شوند می محاسبه

 سھم حال، اين با .نکرد يریيتغ عمل در )درصد ۴٢( بدس اين در امريکا دالر سھم پول، المللی بين صندوق ارزی

 .است يافته کاھش درصد ٢٠ از کمتر به پول، المللی بين صندوق ارزيابی طبق جھان، ناخالص توليد از امريکا

 طوره ب يا ًکامال پول، ھمان صاحب کشور يعنی شود، می تبديل جھانی ارز به کشوری ملی پول واحد که ھنگامی

 به خطاب امريکا داری خزانه وزير ،کانلی جان عبارت .دھد می قرار تأثير تحت را جھان ۀھم تصاداق ناخواسته

 نيکسون ريچارد دولت که آن از پس عبارت آن .گشود بال١٩٧١ سال نومبر ماه در رم در ١٠ جی اجالس در ھمتايانش

 آن .گرديد جاری او زبان بر ساخت، اجهمو ارز شناور نرخ با را جھان اقتصادی نظام و لغو را طال به دالر تبديل

 ."ماست ألۀمس ما، ارز دالر" :بود چنين عبارت

 :ايم بوده توجھی جالب وضعيتھای شاھد شد، استفاده جھانی ارز تنھا ۀمثابه ب امريکا دالر که زمانی از

 الی و کاال ارز، سرمايه،( جھانی بازار ناگزير خود، پولی و مالی اقتصادی، سياستھای پيشبرد با امريکا حاکميت ــ١

 دھد؛ می قرار تأثير تحت را کشورھا ساير اقتصاد و )آخر

 خارجی سياست ھدف آن يا اين به دستيابی برای خود داخلی پولی سياست از تواند می واشينگتن لزوم صورت در ــ٢

 نمايد؛ استفاده خود

 لزوم صورت در و نموده تعقيب را واشينگتن یپول و مالی اقتصادی، سياستھای ھمواره ناچارند کشورھا ساير ــ٣

 .آورند عمله ب سياستھا اين منفی عواقب مقابل در تدافعی اقدمات

 طال وجود علته ب آن قدرت اما داشت، توانائی بيستم قرن ٧٠ سالھای تا دالر حسابه ب جھانۀ ادار برای واشينگتن

 .گرديد محدود جھان در دالر بر عالوه
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 دالر )١٩٧۶ سال در جامائيکا اعتباری -پولی کنفرانس در( قبل سال چھل در طال به دالر تبديل رسمی انحالل از پس

 برابر در وسيعی انداز چشم امر، اين و کرد کسب المللی بين مالی امور در ارز مطلق انحصاری موقعيت امريکا

 .نمود باز رورز فدرال بانک چاپ ماشينھای کمکه ب جھان بر خودۀ سلط اعمال برای واشينگتن

 اعتباری -پولی سياست -آشکار مثال .است نشده مشاھده راستا اين در محسوسی يريتغ بيستم قرن ٧٠سالھای از

 حاکمان دليل ھمينه ب  .آورد وارد امريکا اقتصاد به جدی آسيب ٢٠٠٩ -٢٠٠٧ سالھای مالی بحران از پس واشينگتن

 ظرفيت تمام از گيری بھره که کمی کاھش ۀبرنام .نمايند بازسازی انارز پول کمکه ب را آن گرفتند تصميم امريکا پول

 اوراق خريد سویه ب رزرو فدرال بانک دالری محصوالت .شد گذاشته ءاجرا به گرفت، می نظر در را چاپ ماشنھای

 بانک ۀبھر نرخ وجود، اين با .)"زباله" حتی گاھی کيفيت، بی اغلب( گرديد ھدايت مسکن وام و داری خزانه بدھی

 نوسان در ساالنه درصد ٠ /٢۵ تا صفر ۀمحدود در امريکا، اقتصاد در پول ارزش ۀکنند ينيتعۀ مثابه ب رزرو فدرال

 حسابه ب امريکا اقتصاد تخريب ۀادام که است، کرده اعالم دفعاته ب جاری سال در امريکا رزرو فدرال بانک .بود

 مبتنی معمولی اقتصاد به بازگشت منظور، بدين .است خطرناک حتی ست،ني عاقالنه تنھا نه )رايگانً تقريبا( ارزان پول

 ۀبھر نرخ افزايش طريق از بايد رزرو فدرال بانک را "بازاری" اقتصادی .است الزامی "بازاری" بھره نرخھای بر

 که شوند می وريادآ کارشناسان .نمايد آغاز )دھد می پول خود عضو بانکھای به آن با رزرو فدرال بانک که نرخی( پايه

 .)٢٠٠۶ سال اواسط از( ندارد ياده ب را بھره نرخ افزايش بدون طوالنی ۀدور چنين امريکا

 ھم امريکا توليدی بخشھای از بسياری .نيست امريکا واقعی اقتصاد نگران رزرو فدرال بانک رھبری که کنم می تصور

 ادامه خود موجوديته ب توانند می دولتی سفارشات حسابه ب يا و رايگان، يا ارزان پول حسابه ب آنھا نيستند، رقابتی

 اقتصاد، واقعی بخش مؤسسات با رابطه در شناوری نوعی از حداقل پولی، سياست از صرفنظر دولت آنجا در .دھند

 ،پول امريکائی نخبگان نارضايتی .کرد خواھد حمايت نظامی صنايع ھای مجتمع به وابسته بخشھای از ھمه، از پيش

 .است گرديده امريکا دالر تضعيف باعث اخير ۀدھ طول در رزرو فدرال بانک سياست که است، آن از ھمه از بيش

 :از عبارتند آنھا مھمترين و نموده جبران را تضعيف عامل اين واشينگتن خارجی اقدامات از بسياری البته،

 در کشورھا ساير پول واحد برابری نرخ کاھش به که( رود فرومی ھدف کشور آن در که ارزی جنگھای تحريک ــ١

 ؛)گردد می منجر دالر مقابل

 ؛)کنند می جراءا ھم جاپان و انگليس اروپا، مرکزی بانک را برنامه اين امروزه( کمی کاھش ۀبرنام شروع ــ٢

 .امريکا از خارج در "شونده ھدايت مرج و ھرج" ايجاد ــ٣

 سقوط احتمال که گرفته، شکل باور اين واشينگتن در و ھستند، آميز مخاطره بسيار "کننده جبران اقدامات" اين از برخی

 اوراق سودآوری که فرارسيده، رزرو فدرال بانک ۀبھر نرخ افزايش زمان .است زياد بسيار ارزھا ساير مقابل در دالر

 "آھنربای" نتيجه، در .دھد می افزايش مدتی از بعد يا بالفاصله را مالی ابزارھای ديگر و امريکا داری خزانه بھادار

 می افزايش آن نرخ شود، می جاری دالر وطن به جھان سراسر از ھا سرمايه سيل افتد، می کاره ب باره دو امريکائی

 می فراھم را رزرو فدرال اربابان تر، دقيق عبارته ب امريکا، منافع مؤثر پيشبرد ۀمينز "سبز کاغذ" باالی نرخ و يابد

 .سازد

 پايانی سالھای بسياريھا .است داده قرار فشار زير شدته ب را کشورھا برخی رھبران اخير الس دو مدت در واشينگتن

 رکود ۀورط از را امريکا و دھد پايان سود معيار افت دھه يک به گرفت تصميم رزرو فدرال که ھنگامی را، ٧٠ ۀدھ

 افزايش شدته ب را خودۀ بھر نرخ الکرو ُپل رياستۀ دور شروع با رزرو، فدرال بانک .دارند خاطره ب برھاند، تورمی
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 بسياری و جھيد درصد ٢٠باالی سطح به مؤثر نرخ ١٩٨١ -١٩٧٩ سالھای در .شد ناميده "والکر شوک" بعدھا که داد

 .نمود وادار بدھکاری بردگی و تعويق آزاد، سقوط به را توسعه به رو کشورھای از

 رئيس ،يلن جانت اظھارات آخرين .شد آغاز کمی کاھش برنامه ۀحلمره ب مرحله انحالل امريکا در پيش سال دوً تقريبا

 از برخی امريکا، در رزرو فدرالۀ بھر نرخ افزايش "زمينه پس آمادگی" که است، آن از حاکی رزرو فدرال بانک

 صندوق .است رسانده قلبی ايست از قبل وضعيت به را خارجی کشورھای دارائی وزيران و مرکزی بانکھای رؤسای

 ،)پرو( ليما در جھانی بانک و پول المللی بين صندوق ٢٠١۵ برواکت ماه جلسۀ در .است نگران ھم پول المللی نبي

 افزايش را بھره نرخ که کرد درخواست رزرو فدرال بانک رھبری از ملتمسانه صندوق اجرائی مدير ،لوگارد کريستين

 .انجاميد خواھد جھانی الیم بحران دوم فاز شروع بهً مطمئنا بحران، چنين وقوع .ندھد

 و داری سرمايه جھان پيرامونی کشورھای از سرمايه خروج آغاز برای رزرو فدرال بانک "کالمی ۀمداخل" اين حتی

 به روسيه از سرمايه خروج ٢٠١۴ سال در چرا که نيست الزم بيشتری توضيح .نکرد کفايت امريکا سویه ب حرکت

 .است آمده در حرکت به مخالف سمت در پول جھانی يلس .رسيد دالر ميليارد ١۵٠ نجومی رقم

 .گرفت تصميم جھان و امريکا سرنوشت ينيتع ۀبار در ديگر بار مبردس ١۶ روز در رزرو فدرال بانک ۀمدير ھيأت

 .کرد حمايت بھره نرخ افزايش از وضوحه ب ،يلن جانت

 در آنھا اظھارات .کنند می سعی دب بازی يک در خوب ۀمھر حفظ برای کشورھا ساير مرکزی بانکھای رؤسای

 اگر اما، ندرد، اھميت اقتصاد سألۀم  :داشت خواھد عواقبی چنين رزرو فدرال بانک ۀبھر نرخ افزايش احتمال خصوص

 مالی بازارھای کنندگان شرکت زيرا، .ديد نخواھند زيادی آسيب آنھا بدھد، افزايش را خود ۀبھر نرخ رزرو فدرال بانک

 .بودند گرفته نظر در را بھره نرخ افزايش اين احتمال خود یگيريھا تصميم در

 بين ھای تسويه بانک .نداشتند را سخت ۀآيند برای آمادگی امکان بازار کنندگان شرکت ۀھم اما است، چنين حدودی تا

ه ب .داد ھشدار رزرو فدرال بانک مبردس ١۶ حکم جدی عواقب ۀبار در خود بررسيھای آخرين از يکی در المللی

 و بيست( ٢٣ /۵ به حاضر حال در توسعه به رو بازارھای در غيرمالی شرکتھای بدھی کل جمع بانک، اين گزارش

 به آنھا از بزرگی بخش -اول .دارند ھم ناخوشايندی ھای ويژگی ھا بدھی اين .شود می بالغ دالر تريليون )نيم و سه

 به کس ھيچ که آمده، وجوده ب زمانی ھا بدھی توجه قابل بخش -مدو .شود پرداخت بايد ھم دالر با و شده ثبت امريکا دالر

 تقويت ۀادام" :شود می گفته المللی بين ھای تسويه بانک بررسی در .انديشيد نمی رزرو فدرال بانک ۀبھر نرخ افزايش

 دالری ھای بدھی اخير سالھای در آنھا از بسياری کند، می تشديد را توسعه حال در بازارھای کمپانيھای بر فشار دالر،

 ."اند انباشته بيشتری

 باور کارشناسان برخی ."خورند می ضربه ًعمال کشورھا ۀھم المللی بين ھای تسويه بانک به وابسته گروه کمپانيھای

 يکسری به "عيدی ۀھدي" چنان تواند می حتی مبردس ١۶ در رزرو فدرال بانک ۀبھر نرخ افزايش به تصميم که دارند،

 .شود منجر ملی ارز سقوط به که آورد ارمغان به کشورھا از

 ۀادام که کند، می ثابت آشکارا رزرو فدرال بانک ۀبھر نرخ افزايش پی در ٢٠١۵ سال پايان در آمده پيش وضعيت

 .نيست سازگار ملی استقالل حفظ برای تالش با دالری نظام در کشورھا شرکت

  روسيه "شاراپوف فيودوراويچ سرگئی" اقتصادی پژوھشھای مرکز مدير اقتصاد، علوم دکتر پروفسور،* 
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