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  مقدمه

 ،، ارزش اسکناس دالري در دسـت مـردم  2010سال  1اساس آخرین آمار منتشره بر

که بالغ بـر   2،اگر این رقم را بر جمعیت کنونی آمریکا. میلیارد دالر است 942بالغ بر 

دالر  3039سرانه اسکناس دالري آمریکا معادل  ،تقسیم کنیم لیون نفر استمی 310

  . خواهد شد

آمریکـایی ایـن    بانکداري الکترونیک، روشن است کـه هـر نفـر    نویندر دنیاي 

توان فهمیـد   جا می دارد و از همین نمیروزانه در دست خود نگه حجم از اسکناس را 

 در خارج از آمریکا و در ها اسکناساین  بلکه حدود دو سوم که بخش قابل مالحظه و

المللی کشورهاي دیگر به حسـاب   بینذخایر  ءدست اتباع کشورهاي دیگر بوده یا جز

مجـانی و از طریـق کمـک و اعانـه، بـه ایـن        آمریکـا،  آیـا مردمـان خـارج از   . آید می

 واگذاري کاال و خدمات خود اند؟ روشن است که آنها در ازاي ها دست یافته اسکناس

به کشور آمریکا، این کاغذهاي رنگی را به مثابه تعهد آمریکا به آنها و سندي دال بـر  

  . اند آورده دست بهکشور این ها از مطالبه آن

روا شـدن دالر روشـن    انخاستگاه جهـ  ،به اختصار شود میدر این نوشتار سعی 

اقتصـاد   از گـرده  را مالیـات تـورمی   تا چـه حـد   ،تصویر روشنی از اینکه دالر تا شود

عـدم  منظـور جلـوگیري از    بـه  در نهایـت  .دست آید بهدارد،  برمیجهانی به نفع خود 

حـق  « همچنین تسهیم منصفانه ي برخاسته از آن وها بحرانو  المللی بیني ها توازن

  .از پول واحد جهانی سخن خواهیم گفت» روا نشر انحصاري اسکناس جهان

  مالیات تورمی دالر

بانکـداري   نـوین در دنیـاي  . دالر اسـت  3039معادل  ،مریکاسرانه اسکناس دالري آ

در خارج  ،دالري هاي اسکناسالکترونیک، بخش قابل مالحظه و بلکه حدود دو سوم 

  
1- http://www. federalreserve .gov /econresdata/ releases/ statisticsdata.htm, Value of 

currency in circulation. 
2- http://geography.about.com/od/obtainpopulationdata/a/uspopulation.htm 
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کشـورهاي   المللـی  بینذخایر  ءجز دست اتباع کشورهاي دیگر بوده یا از آمریکا و در

  . آید میدیگر به حساب 

د به کشور آمریکا، این کاغذهاي رنگی واگذاري کاال و خدمات خو دنیا در ازاي

 دسـت  بـه کشـور   ایـن  را به مثابه تعهد آمریکا به آنها و سندي دال بر مطالبه آنهـا از 

چنانچـه حجـم   . سـنت اسـت   5ود هزینه چاپ هـر ورق اسـکناس، حـد   . آورده است

در نظـر   1میلیـارد قطعـه اسـت    29هاي دالري دست مردم را کـه بـالغ بـر     اسکناس

ي دالري فـوق،  هـا  اسکناسبرآورد کرد که هزینه چاپ کل  گونه این انتو می ،بگیریم

باشد که سهمش در ارزش اسـمی   میبه قیمت امروز، بالغ بر یک و نیم میلیارد دالر 

ي هـا  اسـکناس اگر برآورد ما از  بنابراین،. کند میبه سمت صفر میل پیدا  ها اسکناس

ي دالري هـا  اسـکناس م مانـده  دو سـو حدود در (آمریکایی در دست اتباع غیردالري 

 ،کـه بـه اذعـان محافـل دانشـگاهی آمریکـا       یت باشـد ـ  واقع نزدیک به )دست مردم

آمریکـا حـق اقتـدار قابـل     نتیجـه گرفـت کـه     تـوان  می ـ  2غیر از این باشدتواند  نمی

اقتصـاد جهـانی بـه نفـع خـود جمـع        ایـن طریـق از   را از) منافع زیادي(اي  مالحظه

تـر از   زیرا امروزه پول مفهـومی بسـیار گسـترده    ،ام قضیه نیستالبته این تم. کند می

نیـز   بـانکی دالري در خـارج از آمریکـا    هـاي  حسابانواع . گیرد میاسکناس را در بر 

هسـتند کـه نـوعی طلـب از      اي یعنی پول الکترونیکـی  ؛دنکن میهمین حکم را پیدا 

  .دهند را نشان میآمریکا 

که فراتر از ده هزار  المللی بینصد ذخایر در 66حدود  ،برآورد اجمالیطبق یک 

حـداقل مطالبــه   ،اینبنــابر 3.دنشـو  مـی  ذخیــرهمیلیـارد دالر اسـت بــه دالر آمریکـا    

 هزار میلیارد دالر یا به عبارتی معادل نیمـی  7تا  6بالغ بر  ،کشورهاي دیگر از آمریکا

 .از ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور است

  
1- http://www.federalreserve.gov/econresdata/releases/statisticsdata.htm, Volume of 

currency in circulation. 
2- Meshkin, Fredric, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th 

Edition,  
3- http://www.bis.org/speeches/sp060908.htm 
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وجود داشته  المللی بینو بدون آنکه مقرره  1ذاتی رتصو بهپول کاغذي آمریکا، 

کمـا   ـنتیجه چنین وضعیتی  . کند مینقش ایفا  »المللی بینذخیره « صورت بهباشد، 

از بـاد هـوا    توانـد  مـی آن است که آمریکـا   ـ  2اذعان دارندنیز ها  اینکه خود آمریکایی

یا کـاال و   پرداخترا هاي خود  از طریق آن بدهیپول خلق کند و ) رایگان صورت به(

آمریکا از موقعیت ممتاز « 3آقاي دیوید ردیک گفتهبه . خدمات از دنیا خریداري کند

  ».استفاده کرده است غیرسازنده سوء اخالقی واي بسیار غیر الر آمریکا به شیوهد

  دسامبر هر سال 21حجم اسکناس در گردش به میلیارد قطعه در ـ 1جدول 

  دالري 1  سال
2 

  دالري

5 

  الريد

10 

  دالري

20 

  دالري

50 

  دالري

100 

  دالري

تا  500

10000 

  دالري

  کل

1990  1/5  4/0  3/1  3/1  5/3  7/0  4/1  0005/0  5/13  
1991  3/5  4/0  3/1  3/1  5/3  7/0  6/1  0005/0  1/14  
1992  5/5  5/0  3/1  3/1  7/3  8/0  8/1  0005/0  8/14  
1993  7/5  5/0  4/1  3/1  7/3  8/0  0/2  0005/0  5/15  
1994  1/6  5/0  5/1  4/1  0/4  9/0 3/2  0005/0  6/16  
1995  3/6  5/0  5/1  4/1  2/4  9/0  4/2  0005/0  3/17  
1996  6/6  5/0  6/1  4/1  4/4  0/1  6/2  0005/0  0/18  
1997  7/6  6/0  6/1  4/1  4/4  0/1  9/2  0005/0  6/18  
1998  0/7  6/0  6/1  4/1  5/4  0/1  2/3  0005/0  3/19  
1999  5/7  6/0  8/1  6/1  8/4  3/1  9/3  0005/0  5/22  
2000  7/7  6/0  8/1  5/1  9/4  1/1  8/3  0005/0  3/21  
2001  8/7  6/0  8/1  5/1  0/5  1/1  2/4  0005/0  1/22  
2002  0/8  7/0  9/1  5/1  2/5  2/1  6/4  0005/0  9/22  
2003  2/8  7/0  9/1  5/1  4/5  2/1  9/4  0005/0  8/23  
2004  3/8  7/0  0/2  5/1  4/5  2/1  2/5  0005/0  2/24  
2005  8/8  7/0  1/2  6/1  8/5  2/1  4/5  0005/0  6/25  
2006  0/9  8/0  1/2  6/1  0/6  3/1  6/5  0005/0  4/26  
2007  3/9  8/0  2/2  6/1  1/6  3/1  7/5  0005/0  9/26  
2008  5/9  8/0  2/2  6/1  3/6  3/1  3/6  0005/0  9/27  
2009  6/9  9/0  2/2  6/1  4/6  3/1  6/6  0005/0  5/28  

2010  7/9  9/0  3/2  7/1  5/6  3/1  0/7  0005/0  5/29  

  
1- De facto 
2- David Redick,  www.truthtreason.net/the-impact-of-fiat-money-as-the-

world%E2%80%99s-reserve-currency 

  .همان منبع -3
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 دسامبر هر سال 21ارزش اسکناس در گردش به میلیارد قطعه در ـ 2جدول 

1990  1/5  8/0  3/6  6/12  0/69  9/33  2/140  3/0  2/268  

1991  3/5  9/0  4/6  6/12  0/70  6/35  2/157  3/0  5/288  

1992  5/5  9/0  7/6  0/13  3/73  0/38  1/177  3/0  8/314  

1993  7/5  9/0  9/6  2/13  9/74  0/41  5/201  3/0  5/344  

1994  1/6  0/1  3/7  8/13  5/80  9/43  1/229  3/0  0/382  

1995  3/6  0/1  5/7  1/14  2/84  4/46  5/241  3/0  5/401  

1996  6/6  1/1  8/7  3/14  1/87  6/48  4/261  3/0  1/427  

1997  7/6  1/1  8/7  2/14  0/88  2/48  6/291  3/0  0/458  

1998  0/7  2/1  0/8  3/14  9/90  5/50  1/320  3/0  2/492  

1999  5/7  2/1  0/9  2/16  1/116  7/64  2/386  3/0  2/601  

2000  7/7  2/1  9/8  5/14  6/98  0/55  7/377  3/0  9/563  

2001  8/7  3/1  2/9  7/14  9/100  0/57  1/421  3/0  3/612  

2002  0/8  3/1  4/9  9/14  7/103  5/58  7/458  3/0  8/654  

2003  2/8  3/1  7/9  1/15  8/107  9/59  8/487  3/0  2/690  

2004  3/8  4/1  8/9  1/15  6/107  6/60  7/516  3/0  9/719  

2005  8/8  5/1  3/10  5/15  4/115  1/62  0/545  3/0  8/758  

2006  0/9  5/1  5/10  0/16  2/119  8/62  1/564  3/0  5/783  

2007  3/9  6/1  8/10  2/16  8/121  0/63  3/569  3/0  2/792  

2008  5/9  7/1  0/11  3/16  1/125  7/64  0/625  3/0  2/853  

2009  6/9  7/1  2/11  2/16  5/127  3/65  4/656  3/0  3/888  

2010  7/9  8/1  5/11  6/16  6/130  9/66  6/704  3/0  0/942  

 
از سـال   1.دهد میصد سال گذشته نشان  درروند تحول ارزش دالر را  1نمودار 

  
1- http://www.measuringworth.com 
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دالر  2010که بانک مرکزي آمریکا پا به عرصه وجود گذاشته اسـت تـا سـال     1913

از  درصد 80است که جالب آن ارزش خود را از دست داده است و  درصد 95آمریکا 

اتفـاق افتـاده    1973در سـال   1فروپاشی نظـام بـرتن وودز   بعد از ،کاهش ارزشاین 

در سـیالب بـه   یعنی زمانی که آمریکا با پمپـاژ پـول بـدون پشـتوانه، دنیـا را       ؛است

ین حـال دریافتـه بــود کـه اگــر    گرفتــار کـرده بـود و در عــ   2اصـطالح دالر اروپـایی  

نـه تنهـا   ، )نظام پایه پولی طـال برداشـته شـود   ( پذیري دالر با طال را وتو کند تبدیل

پشـتوانه   ي بـی ها پولبلکه دست خود را در چاپ کردن  ،نخواهد دادچیزي از دست 

  .)اپ دالر بدون پشتوانه خواهد داشتفرصت بیشتري براي چ( تر خواهد دید گشوده

؛ آنگونه که خاسـتگاه  تري نمایان شد این پدیده به نحو ملموس 2008در سال 

 15در . گـردد  بـر مـی   فاده از موقعیت ممتـاز دالر است به سوء المللی بینبحران  اصلی

 )پایه پـولی (میلیارد دالر آمریکا  866 ،ي بانک مرکزي آمریکاها دارایی، 2008آوریل 

   3!میلیارد دالر رسید 2200این رقم به  ،سال بعد  درست یک. بود

  درصدي دالر 95ـ کاهش ارزش 1نمودار 

  

  
1- Bretton Woods 
2- Euro Dollar 
3- David Redick,  www.truthtreason.net/the-impact-of-fiat-money-as-the-world% 

E2%80% 99s-reserve-currency 
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  المللی بیننقش قدرت در نظام پولی 

 نقــشقــدرت ، المللــی بــیندر نظــام پــولی  نشــدنی اســت کــه انکــار ایــن واقعیــت

قـدرت پـولی نیـز توجـه      گیري شکلتغییرات  ،دهه گذشته در. دارد اي کننده تعیین

قیمـت    به درجه قابل توجهی از ثبات ینو  نواحی دالر، یورو. کند میخاصی را طلب 

. دـن هم خودي نشـان دهـ  آبینی است که یو در کنار آنها، قابل پیش. اند دست یافته

کـرده  المللـی   بـین  ادالتـمبـ وآن در ـاده از یـه استفـبروع ـش 2010ال ـاز س ،نچی

یـوآن ثبـت و    هبـ ود را ـانـد سـرمایه خـ    ي خارجی مجاز شدهها شرکتو اکنون  است

ي برابري دالر، یورو و یـن،  ها نرخاما در پرتو تغییرات و نوسانات مکرر  1.کنند ذخیره

بهترین مسیر بـراي یـک رفـرم    . است شدهطور جدي مخدوش  به المللی بینیی آکار

از  2که آقاي رابـرت مانـدل   است »المللی بینیک پول جدید «ایجاد  المللی بینپولی 

بر پایه نوعی اتحاد پولی بـین   کند میو پیشنهاد  کردهیاد  3»اینتور«آن تحت عنوان 

ـ   ،سه منطقه دالر، یورو و ین و به نوعی در ارتباط با فلز گرانبهاي طـال  ه عرصـه  پـا ب

تـر   تواند زیر بنایی گسترده میدر ادامه خواهیم دید که پول واحد جهانی  4.وجود نهد

اسـتاد   ،آقـاي مانـدل   پـردازي  نظریه که خوب است بدانیم .تر داشته باشد و منصفانه

در خصـوص   ،1999اقتصاد دانشگاه کلمبیـا و برنـده جـایزه نوبـل اقتصـاد در سـال       

در اقتصـاد کـالن هـم    . راي پیدایش یورو همـوار کـرد  راه را ب 5»نواحی پولی بهینه«

وجود دارد که بـا مشـارکت او حاصـل شـده      »فلمینگ ـ   ماندل«مدلی تحت عنوان 

  6.او براي نظریه نواحی بهینه پولی جایزه نوبل گرفت. است

  از حیثیت ملیپول ملی نشانی 

یکی دو تی ح. ، گذشته استحدود یک دهه از زمانی که یورو پا به عرصه وجود نهاد
  

1- David Redick,  www.truthtreason.net/the-impact-of-fiat-money-as-the-
world%E2%80%99s-reserve-currency 

2- Robert Mundell 
3- Intor 
4- Mundell Robert Alexander, Currency Area and Int’l Monetary Reform at the Dawn 

of a New Century, Review of Int’l Economics, 9(4), 595-607,2001 
5- Optimum Currency Areas 
6- http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mundell 
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بـاره موفقیـت و   ، دري آمریکـا ها ز اقتصاددانزمانی که ا »یورو«سال قبل از پیدایش 

گاه بـا تردیـد و بـدبینی     ،شد میبه نام یورو سؤال  پولی قابلیت اجرایی معرفی واحد

اي از ایـن بـدبینی در    بخش قابـل مالحظـه   ،قول آقاي ماندل اما به دادند، میجواب 

شـمی دالر یـا پدیـده    چ بلکه برخاسته از چشم و هـم  ،داشتآمریکا خاستگاه نظري ن

روا بودن دالر را بـه نفـع خـود بـه      تا بخشی از منافع جهان آمد مینوظهوري بود که 

  1. تصاحب درآورد

ي مالی که ناشی از حرص ها بحرانواقعیتی است که حتی با بروز  »یورو« امروز

کسی  اتحادیه اروپا بود،دیگر از اعضاي روي در یونان، اسپانیا، پرتغال و برخی  و زیاده

 رسـد  مـی بـه نظـر   . اندیشـد  جدي نمی طور به، ن آندر میان اهل فن به از هم پاشید

. آمـده اسـت   در »انـداز اقتصـاد جهـانی    چشـم «به شکل یکی از اجزاي ثابت  »ویور«

را  زیـادي هـاي   به خـرج داده شـد درس   »پول«هایی که در جهت معرفی این  تالش

قرن  ابتداياین واقعیت، در . اري پولی در عرصه جهانی به همراه داردتگذبراي سیاس

اي است که تعدادي از کشورهایی کـه هـر    کننده یکم، واقعیت متمایز و خیره و یستب

هـانی از وزن و اهمیـت   خودي خود و به لحاظ اقتصادي و سیاسی در عرصه ج هیک ب

کـه نـه تنهـا     رسـیدند  تصـمیم  نتیجـه و اي برخوردار بودنـد، بـه ایـن     قابل مالحظه

قابـل برگشـتی قفـل    را، نسبت به یکدیگر، به نحو غیر ي برابري خودها نرخداوطلبانه 

کنند، بلکه هر یک حاضر شوند پول ملی خودشان را به نفع یک پول فراملـی  ) ثابت(

لزومـاً  یـک پـول ملـی،     تکیـه بـر  برخورد کنند که  گونه این و تاریخ بسپارند موزهبه 

بلکه ایجاد فضـایی پرنوسـان از    ،پرستی و وفاداري به منافع ملی نیست هنمصداق می

قعیـت بـه   کـه، ایـن وا   جالب این. در جهت عکس منافع ملی است دقیقاً ،ي ارزها نرخ

کـه از ناحیـه    هـایی  سیاسـت علم اقتصـاد و   متخصصانهاي برخی از  نوعی با توصیه

نها حدود سـه دهـه از مخالفـان    آ .، در تعارض بودشد میتوصیه  المللی بیننهادهاي 

 .رژیم نرخ ارز ثابت بودند سرسخت

  
  2001ماندل،  -1
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  1اثر نمایشی

پـول   عنـوان  به ،یورو انتخابپیشرفته به  کشور غالباً 17شاید بتوان گفت که تصمیم 

اگـر پـول   . جهان  ایفـا کنـد   هاي بخشاثر نمایشی را بر سایر  تواند می 2،رسمی خود

کشـورها خـوب نباشـد؟ حـداقل،      ایرسـ چـرا بـراي    ،مشترك براي اروپا خوب اسـت 

به وضـوح شـکل گرفتـه     تر، یافته اتخاذ حرکتی مشابه و تعمیمفکري براي  هاي زمینه

  . است

 4که مجله فایننشیال تایمز ،3»شیوکوهان«آقاي  ،رئیس کل بانک مرکزي چین

خواهان آن شده اسـت   ،کند مییاد  »ترین تکنوکرات دولتخوش فکر«عنوان  از او به

بتوانـد جـاي دالر را    تـا آیـد   وجـود  به المللی بینذخیره  عنوان به ،ول جدیدکه یک پ

ایـن نظـر را حـاوي     ،پـول  المللی بینرئیس صندوق  ،6»آقاي استروس کان« 5.بگیرد

 ، تحـت سرپرسـتی  ی مرکب از کارشناسان سـازمان ملـل  هیأت 7.داند مینکات مثبتی 

  .کند میرا حمایت  نیز همین ایده ،اي استیگلیتزآق ،برنده جایزه نوبل

یـک  « ،»یـورو « که نامند ولی او هم معتقد است می» یورو«آقاي ماندل را پدر 

 خصـوص او در . اسـت  »یک پول مشترك جهـانی « گیري شکلدر جهت  »گام ساده

 ،بـه بعـد در ایتالیـا    2003خواهد کرد از سال  که تالش گوید میموضوع  اهمیت این

دهـی کنـد و بایـد در جهــت     سـازمان را ایجـاد پـول واحـد جهــانی    مـون  بحـث پیرا 

در این باره با رهبـران   که کند میوي بیان . گسترش این ایده کوشید رسانی و اطالع

رئیس جمهور فرانسـه آقـاي سـارکوزي و     همچنین .استچندین کشور سخن گفته 

او معتقـد  . اند دن براون از این ایده حمایت کردهنخست وزیر قبلی انگلیس آقاي گور

همچون نشست برتن وودز برپا  يپول باید یک نشست دیگر المللی بینوق است صند

  
1- Demonstrative Effect 
2- http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/orga/html/or_001.en.html 
3- Zhou Xiaochuan 
4- Financial Times 
5- www.wearechangerennes.org/?p=706 
6- Strauss-kahn, D.G. for IMF 
7- The Previous Reference 
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وقتی آقاي سارکوزي  1.جدي مورد بحث و بررسی قرار دهد طور بهو این ایده را  کند

، حکایـت از آن دارد کـه آش   گویـد  گونه سخن مـی  اینکه دوست نزدیک آمریکاست 

  . ساکت بماند تواند میشور شده است که او نیز ن چقدر

ناحیـه بهینـه   «یجـه برسـند کـه    بـه ایـن نت   ي دیگـر نیـز  ممکن است کشورها

بـر همـین    .گیـرد  مـی تـري را در بـر    دایره وسـیع  و یک کشور تنها نیست »اي تعرفه

 17کـه   کمـا ایـن  ـ برسـند    نظر اقـن اتفـا به ایــورهـه کشـت کـمنطقی اس ،اساس

است، نبوده  3یک کشور بهمنحصر نیز  »ناحیه بهینه پولی« ـ  2کشور اروپایی رسیدند

تري از کشورهاي دنیا و یا حتی همه کشورهاي دنیـا   بلکه شامل گستره وسیعاست، 

 .باشد می

  پردازي اقتصادي نکته ظریف در نظریه

هاي اقتصـادي آن اسـت کـه در یـک      انگیز در تاریخ تحلیل یکی از معماهاي شگفت

یم نظریـه نـرخ ارز   رسـتی تعمـ  باره دقبل از بررسی عمیق درمقطع تاریخی، اقتصاد 

براي تمـامی کشـورها   در سراسر دنیا و عنوان یک نسخه فراگیر  آن را به پذیر انعطاف

  .ح کرداصالپول را هم  المللی بیناساسنامه صندوق  ،تجویز کرده و بر همین اساس

 المللـی  بـین ، قبل از اینکه در یـک افـق   )شناور( پذیر انعطافي ارز ها نرخبحث 

ع شود، به سیاستی تبدیل شد که خورند کشـورهاي گونـاگون   مورد تحلیل جدي واق

در دهـه   ي ارز نسـبت بـه یکـدیگر را   ها نرخي پذیر انعطافاولین بار ایده . قلمداد شد

فـردي از   نیـز  1820در دهـه  . مطـرح کـرد   4به نام کریستیانن يفردي سوئد 1760

 در آمریکا 1910ه ایروینگ فیشر در ده. پرداخت به آن 5بریتانیا به نام توماس آتوود

از  6طـور آقایـان فرانـک و بنیـامین گراهـام      همـین . این موضوع را مطرح کرد آمریکا

  
1- The Previous Reference 
2- http://geography.about.com/od/lists/a/euro.html 
3- State-Nation 
4- Christianen Pier,  
5- Attwood Thomas  
6- Graham Benjamin, Frank 
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هـاي بعـد از    که دو نفر از اقتصـاددان  کما این. پرداختند به آن 1940آمریکا در دهه 

 1یعنی میلتون فریـدمن  ،هم جایزه نوبل گرفتند دوران جنگ جهانی دوم که متعاقباً

نکته مهـم  . از انگلستان مطالبی در این خصوص مطرح کردند 2از آمریکا و جیمز مید

کـه اگـر یـک     کرد می مطرحرا فرض  این پیش  این افرادتمامی مباحث این است که 

کدام  چهی. افتد را در پیش بگیرد چه اتفاقی می پذیر انعطافنظام ارزي  ،اقتصاد خاص

نظر ها در دنیـا مـد  توسط تمـام کشـور   پذیر انعطافکه نظام ارزي  ،فرض با این پیش

   3.واقع شود، بحثی را مطرح نکردند

ي ارز هـا  نـرخ  1953در سـال   ،بـود  انـی آزادگـرا  د کـه اقتصـاد   ،وقتی فریـدمن 

 هاي کنترلرا پیشنهاد داد در ذهنش این بود که سایر کشورها قادرند از  پذیر انعطاف

الر بـه  پـذیري د  ا هم با حذف تعهدش نسبت بـه تبـدیل  ارزي دست بردارند و آمریک

داشـتن   را مبتنی بر ثابـت نگـه  » ضابطه پولی جایگزین«طال، آزاد خواهد بود تا یک 

 طـور  بـه چیزي که هرگز . متغیر پولی انتخاب کرده و از آن ضابطه تبعیت کند نوعی

هـایی   و نسل 4 »پولگرایی«هاي جدیدي از  گونه بود که نسخه این. کامل اتفاق نیفتاد

خواندند این نظریه را با خـود   دانشگاه شیکاگو درس میرجی که در از دانشجویان خا

شرایط و موقعیت  که در صورتی. به کشورشان بردند و آن را در کشورشان اجرا کردند

  . یار متفاوت از اقتصاد آمریکا بوداقتصادي این کشورها بس

را در بریتانیـا مطـرح کـرد،     پـذیر  انعطافي ارز ها نرخنظریه  »مید«وقتی آقاي 

او یک اقتصاددان آزادگـراي  . فاق افتادات متفاوت کامالً ،ین نظریه بنا به دالیلیطرح ا

خواست حزب کارگر بتواند اهداف سوسیالیستی خود را پیش  سوسیالیست بود و می

لذا توصـیه او بـراي   . خارجی باشد يها پرداخت که نگران وضعیت تراز رد؛ بدون اینبب

ر در اروپا، این بود که بـه سـمت تجـارت    کشورهاي عضو بازار مشترك در حال ظهو

 يها پرداختترازبه تعادل در  ،پذیر انعطافي ارز ها نرخآزاد حرکت کنند اما از طریق 
  

1- Friedman Milton 
2- Meade James 
3- Mundell Robert Alexander, Currency Area and Int’l Monetary Reform at the Dawn of 

a New Century, Review of Int’l Economics, 9(4), 595-607,2001 
4- Monetarism 
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  1.خارجی برسند

هرگز یک  »ارز پذیر انعطافي ها نرخ«از طرفداران  یک هیچت که سواقعیت آن ا

 »جهان«ها،  ایر بدیلمدل جامع و جهانی ارائه نکردند که نشان بدهد در مقایسه با س

ي ارز با هم مرتبط ها نرخکه از طریق نوسان  »ي ملی منفردها پول«بر اساس بازي با 

هـا از   خوانـده  هـا و اقتصـاد   داناقتصـاد  بهترین. وضعیت بهتري خواهد داشت شود می

همـه مـا    .مبنایی براي تحلیل خـود اسـتفاده کردنـد    عنوان به ،نظریه تعادل عمومی

و اخالفش  2هاي تعادل عمومی که بر اساس نظریه لئون والراس مدل که در دانیم می

 نظریه تعادل عمومی والراس تلویحاً. استوار بود سرنخی براي نظریه پولی وجود ندارد

کـه بـا فـرض     یک پول واحد وجود داشته باشد یا ایـن  »جهان«در که  کند میفرض 

  .برد را جلو می اش بحث »بسته«اقتصاد 

نظـام بـرتن   ( »دالر قابل تبدیل به طـال «مبتنی بر  المللی بینی وقتی نظام پول

هایی قابل معامله در عرصه  بدیل عدم وجودهم پاشید،  از 1970، در اوایل دهه )وودز

کـه ایـن    جاي این هب. دش منجر) شناور( پذیر انعطافي ارز ها نرخ به ظهور، المللی بین

تلقی شود، آمریکا شروع به پـر و   »اقتضاي موقتی«یا  »انحراف«وضعیت جدید، یک 

مقامات رسمی فرانسه و آلمـان  . کرد »پذیر انعطافنظریه نرخ هاي ارز «بال دادن به 

  3.جدید قلمداد کردند »سیستم«عنوان یک  ند آمریکا، این وضعیت نوین را به، ماننیز

  پول المللی بینفلسفه وجودي صندوق 

نظـام   بـراي مـدیریت   وودز برتننس پول در کنفرا المللی بینصندوق 1944سال  در

و دالر آمریکا که به دالر آمریکا وصل بودند  ،ي ثابت ارزها نرخبر پایه  المللی بینپولی 

و  همجموعه مقرراتـی را وضـع کـرد    ،لذا صندوق. ریزي شد پایه هم به طال وصل بود،

ن را کشورها به لحاظ قانونی ملزم شدند برابري پولشـا . تشکیل داد »سبد پولی«یک 

  
1- Robert Alexander, Mundell Currency Area and Int’l Monetary Reform at the Dawn 

of a New Century, Review of Int’l Economics, 9(4), 595-607,2001 
2- Walras Leon 
3- George Scultz, US Secretary of the Treasury, Valery Giscarde d’Estaing, President 

of France, and  Helmut Schmidt, Chancellor of West Germany. 
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 درصـد  یـک  منفی و مثبـت  با طال یا دالر قابل تبدیل به طال با نرخ معین، در دامنه

نامحـدود طـال را بـه     صـورت  بهثابت نگه دارند و در عین حال آمریکا هم متعهد شد 

درصد هـم   25 ،بگوییم تر دقیقبخواهیم  اگر. دالر بخرد و بفروشد 35نس، ازاي هر ا

 0875/35و  925/34 فروش به ترتیب عبارت بـود از خرید و  لذا نرخ ،کارمزد داشت

  . دالر

کـه   برخـوردار بودنـد، کمـا ایـن     1پول از سهمیه المللی بینکشورها در صندوق 

با اندازه اقتصاد هـر کشـور نسـبت     ، کم و بیش،ها سهمیههنوز هم برخوردارند و این 

دشـان پـر   درصـد پـول ملـی خو    75طـال، ارز و  با کشورها این سهمیه خود را . دارد

سـقف   بـه عبـارت بهتـر   یـا  و حق برداشت معمولی هر کشـور   ،ها سهمیهاین . کردند

و ( کـرد  مـی پـول را تعیـین    المللی بینمعمولی امکان استقراض هر کشور از صندوق 

بیشـتر از   ،در مواردي که الزم اسـت  توانست میمدیره صندوق  هیأتالبته ). کند می

  .هم به یک کشور وام دهد سقفاین 

به کشورهایی که دچـار   بتوان یک سبد پولی الزم بود تا بر اساس آن ابراین،بن

فلسـفه وجـودي اصـلی نظـام صـندوق      . ند وام دادشـد  مـی  هـا  پرداخـت  تـراز  مشکل

ی کـه از  یکشورهایی که مازاد دارند بتواننـد بـه کشـورها   که بود  اینپول  المللی بین

کشورها وقتی به حالت تعـادل در   دهند و اینوام  برند میرنج  ها پرداخت کسري تراز

  . پرداخت کنند رسیدند، این وام را باز  ها پرداختتراز

جـاري در برخـی    کسـري تـراز   :رنـگ کـرد   مشکل ایـن نقـش را کـم    وجود دو

کار کـه   خارجی در برخی کشورهاي طلب يها پرداختترازو مازاد  ؛کشورهاي بدهکار

اسـت کـه هـر سـاله     ه کشـورهایی  آمریکا در زمـر  مثالً. حالت مزمن و مستمر داشت

به نمودارهایی که در ادامه (اي در تراز جاري خود داشته و دارد  کسري قابل مالحظه

 .)نگـاه کنیـد  آمده است،  شورهاجاري برخی از ک این نوشتار پیرامون وضعیت حساب

 المللی بینعضو صندوق  يي بیش از نیمی از کشورهاها پولمشکل دیگر آن بود که 

که بتوان از  این بنابراین .نبود) به طال یا به پول قابل تبدیل به طال(تبدیل  ، قابلپول

  
1- IMF Quota 
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  . داد میاستفاده کرد، موضوعیت خود را از دست  المللی بینوام  عنوان بهپول آنها 

 ،1971در سـال  ) نظـام بـرتن وودز  (پـول   المللـی  بـین فروپاشی نظام صندوق 

 تأسیسبرد و صندوق را از هدف اولیه ال ؤزیر س شدیداًموضوعیت قانونی صندوق را 

 .دور کـرد ) وناگون نسبت به همـدیگر ي کشورهاي گها پولثابت نگه داشتن برابري (

مبنـایی آمـاري بـراي     کـه  اینآوري آمار براي  جمع(ایجاد صندوق  ثانویهالبته هدف 

 ارائـه بـراي  یـا   و ساالنه اعضا فـراهم شـود   هاي نشستکار مرتبط با دستور هاي بحث

گـویی  . بیشتري پیدا کـرده بـود  نمود  )بر اساس آنهاي مناسبی به کشورها  ورهمشا

صندوق بـه سـازمانی   . است تر مهم المللی بیناز حفظ سالمت نظام ارزي  ،گیريآمار

خاصـیت و   ک نهاد بوروکراتیک کـم ی صرفاً تا باقی بماند و کرد میتبدیل شد که کار 

  . رو به گسترش بود

. پدید آمد، حافظ جان صندوق در آن دهه شد 1980بحران بدهی که در دهه 

کـدام از ایـن دو    هر. گردان صندوق شدنیز فروپاشی کمونیسم بالدر دهه بعد از آن 

  .شدها و تشکیالت صندوق  برنامه براي گسترشاي  وضعیت خود بهانه

پول  المللی بینناچار شدند اساسنامه صندوق  1977فوق، در سال  تفاسیربا توجه به 

موسـوم   »شده تیمدیر پذیر انعطافي ارز ها نرخ«ح کنند و آنچه امروزه هم به اصال را

در جهشـی   ، بـه قـول آقـاي مانـدل،    ایـن اقـدام  . شده است، به رسمیت شناخته شد

هـاي شـناور    نرخنظام «براي چگونگی کارکرد  مبناي تحلیلی کافی زیرا تاریکی بود،

  .وجود نداشت در بیرون از آن یا پول و المللی بیندر صندوق » شده مدیریت

  خاستگاه بیماري دو وجهی رکود تورمی

ل در هـم  ی، یعنی زمـانی کـه نظـام دالر قابـل تبـد     1970عملکرد اقتصادي در دهه 

در دهـه  . بـود  1930ظـیم دهـه   شکست، بدترین رکورد عملکردي از زمـان رکـود ع  

سازي شـده  ی بازامناسببه نحو ن گذشتهدر دهه  که »یینظام استاندارد طال«، 1930

مـت طـال و   قی. تورم در ایاالت متحده به سطوح دو رقمی رسـید . بود، در هم ریخت

در این مقطع بود که اصطالح جدیدي پـا   .اي افزایش یافت نفت به نحو قابل مالحظه
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تا بیمـاري   شد میاین واژه باید ابداع . بود 1»تورم رکودي«به عرصه وجود نهاد و آن 

اعد، رغم این تحوالت نامسـ  اما علی. را توصیف کند همزمانري دو وجهی تورم و بیکا

اي که بـه نحـوه    فاجعه .نجات یافتي ارز ها نرخیافته  جهان از فاجعه شناوري تعمیم

  .گردد درت اقتصادي در عرصه جهانی بر میق گیري شکل

  قدرت اقتصادي در جهان گیري شکلچگونگی 

خـودي   هیک پول به ازاي هر کشور، ب قدرت در اقتصاد جهانی، با گیري شکلاهمیت 

وجود یک کشور واحد در جهان، فرض وجود یک پـول واحـد و یـا    . خود روشن است

خواهد بود  گونه اینعکس آن . فرض ادغام کامل پولی را در درون خود به همراه دارد

ـ اندازه اقتصادي ا وکشور وجود داشته باشد  200 دکه فرض کنیم جهانی با حدو ن ی

این فرض دوم نیز در درون خود با این تلویح تجزیه پـولی  . دنشابه هم باشکشورها م

اگـر   کنیـد تصور . ي ارز همراه خواهد بودها نرخدر حد افراطی و بروز هرج و مرج در 

که هـر کـدام در برابـر دیگـري      ،پول ملی متفاوت وجود داشته باشد 200قرار باشد 

قتصاد تهاتري اسـت کـه در آن پـول    برابري خاص خود را داشته باشد مشابه حالت ا

در آن حالت براي یافتن قیمت هـر  . واحد محاسبه و ابزار مبادله وجود ندارد عنوان به

واحـد   زیـرا هـا بیـان کـرد،     ش بـا سـایر کـاال   ا ، باید قیمت آن را بر اساس برابريکاال

د اقتصاد بدون پول تهاتري فرضی را در نظر بگیری مثالً. سنجش مشترك وجود ندارد

. قیمت هـر کـاال را بایـد بـا سـایر کاالهـا سـنجید       . کاال در آن وجود دارد 5که تنها 

تعـداد   ،به عبارت دیگـر . حاوي ده قیمت خواهد بود آید میماتریس قیمتی که پدید 

کار رفته عبارت  هفرمول ب. فرضی در این مثال معادل ده قیمت خواهد بود يها قیمت

: است از
2

)1( NN
  .تعداد کاالهاست Nکه در آن  

پول ملی متفاوت وجـود داشـته باشـد و قـرار باشـد       200در جهانی که حدود 

 طـور  بـه شده تعیـین شـود،    کدیگر بر اساس روال شناور مدیریتآنها با ی همهبرابري 

  
1- Stagflation 
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19900تلویحی با 
2

199200



تـوان اسـمش را    واهیم شد که نمینرخ ارز مواجه خ 

بـه دومـین    شـان تصمیماتکسانی کـه  . رج و مرج تمام عیار گذاشتچیزي جز یک ه

پول انجامید، مثل دیگرانـی کـه در بـدو کـار      المللی بینح در اساسنامه صندوق اصال

 بـروز  توانـد  می به مشکلی که متعاقباً اصالًرا علم کردند،  »پذیر انعطافي ارز ها نرخ«

  .فکر نکرده بودند ،کند

بلکـه الزم   ،ضوع آنقدر پیچیده بود کـه از قلـم افتـاد   خواهم بگویم مو البته نمی

از  ،پول همگی به لحاظ انـدازه اقتصـادي   المللی بیناست بدانیم اگر اعضاي صندوق 

اقتصـاددانی   کـه  محـال بـود   ،اندازه یکسانی در مقایسه با یکـدیگر برخـوردار بودنـد   

نظام پـولی  « عنوان بهرا  »پذیر انعطافي ارز ها نرخ«برخوردار از عقل سلیم، پیشنهاد 

، )اندازگی اقتصادي کشورهاي متعدد هم(شرایطی  چنیندر . مطرح کند »المللی بین

واحـد   عنـوان  بـه داشت تـا   وجود می) یا هر دو(نقره یا طال  باید یک پول فلزي مانند

هشـتم قبـل از مـیالد     ـ  مـاز آن هنگامی که در قرون هفتـ . نقش ایفا کند 1شمارش

امـا محتـواي ذاتـی طـال و      ،کشورها از پول ملی برخوردار بودند سکه رواج پیدا کرد،

یشان به نظام پولی جهان، یک واحد شمارش و ابزار مبادله منسجم عطـا  ها پولنقره 

  .کرد می

، دنیـایی مرکـب از   جدیـد هاي اعتبـاري بـدون پشـتوانه فلـزي      در دنیاي پول

را ایفا کند وجـود  که بتواند نقش واحد محاسبه  2کشورهاي کوچک، مخرج مشترکی

هـرج و مرجـی   . ي ارز چیزي جز هرج و مرج نخواهد بودها نرخندارد و نتیجه نوسان 

  .خواهد بود المللی بینکه مستلزم بازسازي نظام پولی 

  متقارننظام پولی غیر

مورد پذیرش واقع شد، نـه   »پذیر انعطافي ارز ها نرخ«دنیایی که در آن  ،به هر حال

بـا کشـورهاي کوچـک متعـدد و     ل واحد بـود و نـه دنیـایی    کشوري با پو دنیاي تک

  
1- Numeraire 
2- Common Denominator 
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بـود کـه بـه تعبیـر آقـاي       1قطبی، دنیایی بـا خاصـیت چنـد   »آزاد«دنیاي . اندازه هم

نظیر ژاپن، آلمان،  2و چند قدرت جانبی) آمریکا( »گالیور«برخوردار از یک  »ماندل«

چند کشور هم با انـدازه   البته. بود) گروه هفت بدون کانادا(فرانسه، بریتانیا، و ایتالیا 

هند، کانادا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، اسـترالیا و امثـال   : متوسط وجود داشتند نظیر

چنـدانی   تـأثیر هر یک به تنهایی که کوچکی بودند  هاي قدرتاما سایر کشورها  ،آن

  3.بر اقتصاد جهانی نداشتند

 قریبـاً تبـه جهـان یـک واحـد شـمارش       ،همچون آمریکـا  ،اقتصاد بزرگی وجود

 شـاکله کـه اگـر قـرار بـود      داد المللـی  بـین به نظـام پـولی   م نوعی انسجا و روا جهان

 عنـوان  بـه مـالك قـرار گیـرد، چنـین انسـجامی       ،اقتصـادي  هاي سیستماتیک اندازه

جـاي روابـط غیرمنسـجم و     بـه . شـد  میحادث ن »پذیر انعطافي ارز ها نرخ«دستاورد 

ي برابري دالر بـا سـایر ارزهـا شـکل     ها نرخ روي ،بنیان نرخ ارز، یک نقطه کانونی بی

  . گرفت

بر اساس شـاکله قـدرت    توان میکه آیا  دور شدها  ترتیب بود که از ذهن این  به

. کارا و منسـجم داشـت   المللی بیناي منصفانه، نظام پولی  گونه اقتصادي در دنیا و به

دو ابرقـدرت   فوت کند، ظهـور  1873آقاي جان استوارت میل، قبل از اینکه در سال 

 تـرین  بزرگ پیشاپیش ، اقتصاد آمریکا1880در دهه . را مطرح کرد) آمریکا و روسیه(

سـه برابـر حریفـانش    از نظر تولید ناخالص داخلـی،  ، 1914در سال  و اقتصاد جهان

که استاندارد طـال دیگـر بـه     گفت 1923در سال  4آقاي کینز. بود) آلمان و بریتانیا(

ترتیب بود کـه ثبـات نظـام پـولی      این  بهبدل شده است و  هاي دوران بربریت عتیقه

  . قرار گرفت چند بانک مرکزي محدود هاي سیاستبر عهده  عمالً

نظـام  . در پی نداشـت نسبی آمریکا  جز تقویتاي  بروز دو جنگ جهانی، نتیجه

ارنی بود که تنها بـا  قمتنظام پولی غیر تن وودز تصویب شد،رکه در ب المللی بینپولی 

پیراهنی دوخته شد که تنها بر تن آمریکا اسـتوار  . ري آمریکا قابلیت تداوم داشترهب

  
1- Oligopoly 
2- Oligops 
3- Minigops 
4- Keinse,  John Minard, Tract on Monetary Reform, 1923. 
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نظـام پـولی   ستون اصلی . لذا نام آمریکا هم بر این پیراهن درج شد. آمد میو برازنده 

  . ، آمریکا بودالمللی بین

جانبـه   یـک  طـور  بـه  ،رئیس جمهور وقـت آمریکـا   ،وقتی آقاي ریچارد نیکسون

فسخ کرد، پایه قـانونی نظـام    1971گوست آمی دالر به طال را در قابلیت تبدیل رس

فرو ریخت و سایر کشورهاي عمده جهان نیز قابلیت تبـدیل رسـمی    المللی بینپولی 

به سـر   »برتن وودز«این هنگام بود که دوران . پول خود به دالر را از میان برداشتند

بـزرگ در   هـاي  قـدرت داشـت،   ي دنیا نوسانها پولپس از چهار ماه که برابري . آمد

به توافق جدیدي دست یافتند و آن این بود  1971اسمیتسونین در دسامبر  مؤسسه

بلکـه   ست ا نه دالري که قابل تبدیل به طالام ،کنند قفلي خود را به دالر ها پولکه 

خـالص   طـور  بهبه عبارت دیگر نظام پولی . دالري که قابلیت تبدیل به طال را نداشت

  ).استاندارد دالر(ل گرفت دالري شک

تــک پــولی دیگــري، اســتاندارد دالر تنهــا در صــورتی   دهــر اســتاندار ماننــد

یا ایـاالت متحـده   : دوام داشته باشد که یکی از دو شرط ذیل تحقق یابد توانست می

نظر قـرار  مـد هاي پولی خـود   اريستگذاآمریکا منافع سایر کشورهاي جهان را در سی

سیاست پولی  گذاريهدف( در دیگر کشورها پرهیز کند ا رکودتورم یداده و از تزریق 

سایر کشـورها  آن که یا و  ؛)رکود یا تورم از کشورهاي دنیا استوار شود آمریکا بر رفع

لو رضایت دهند و قانع باشند و ،کند میاري خود ذاي که آمریکا در سیاستگ به دیکته

شـد کـه    مشخص 1973در سال . آمریکا به نوا برسد) یا رکود(با تحمل تورم که  این

آمریکـا سیاسـت پـولی    . یـافتنی نیسـت   کامل تحقق طور بهکدام از این دو شرط  هیچ

مهابا و انبساطی اتخاذ کرده که تحملش براي کشورهاي دیگر سخت بود  چنان بی آن

 ه اتفـاق افتـاد و  رونـد دیگـري از کـاهش ارزش دالر کـ     خیلی زودو به همین دلیل، 

  .فسخ شد توافق اسمیتسونین

  ي خود اي برا اروپا به دنبال چاره

، کشورهاي 1971تا  1945 هاي سالیعنی  ،در دورانی که نظام برتن وودز برقرار بود
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هایی را در جهت کـاهش وابسـتگی بـه دالر برداشـتند و در ایـن راسـتا        اروپایی گام

ها  انگیزشمنفعت اتحاد پولی اروپا، مکمل سایر . هویت پولی خاص خود را بنا نهادند

براي ادغام اروپا بود که از جمله آنها ترس از هجوم شوروي سابق، رقابت با آمریکـا و  

هـا   نگرانی. ودـب »آلمانی ـ  سويـرانـف«ی ـت تاریخـنیاز به دوري از کدورت و خصوم

تـورمی ایـاالت متحـده در آن     هـاي  سیاسـت . در زمان جنگ ویتنام بیشتر هم شـد 

و اخذ مالیات تورمی  لی سلطه داشتالمل ر نظام پولی بینفضایی که دالر ب مقطع، در

رهایی از دالر  هها در پیمودن را رو به رشد، انگیزه اروپایی المللی بیناز ذخایر دالري 

  . چندان کردرا دو

کنفرانس هاگ هدف اتحاد پولی را در میان اعضـاي جامعـه    ،1969در دسامبر 

، آقاي ماندل اولـین طـرح خـود را    ماه در همان. به رسمیت شناخت 1اقتصادي اروپا

ي هـا  نـرخ در ایـن مقطـع زمـانی،     3.ارائه کرد 2»اروپا«براي پول اروپایی تحت عنوان 

به دالر بسته شده بود و از این طریق برابري هر یک از ارزهـا نسـبت    ارزهاي اروپایی

 ،بهـره ي هـا  نرخ همچنیني تورم و ها نرخ ،در نتیجه این شرایط. به یکدیگر ثابت بود

نظـر   ، از نقطـه ساسـ بر ایـن ا . در سطوح باالیی از همگرایی و انسجام قرار گرفته بود

نسـبی   طور به تحاد پولیا 1970فنی، قبل از فروپاشی نظام برتن وودز در اوایل دهه 

دو دهـه  در فرسـایی کـه    تر از روند جان ناخیلی آس ؛اتفاق بیفتد توانست میتر  انسآ

  . بعد طی شد

، کشورهاي اروپایی هنوز آمادگی براي حرکت سریع به سمت اسیبه لحاظ سی

مشخص نبود هنوز مورد توافق قرار نگرفته بود و  ،طرح نهایی. اتحاد پولی را نداشتند

 مرحله گذار به سمت اتحاد پولی، پول کدام کشور اروپایی نقش محوري را ایفادر  که

. شـده اسـت  پایی، جایگزین دالر ي ملی اروها پولکرده و در ایجاد ثبات برابري بین 

ي ارز اروپـایی  هـا  نـرخ ثبات که چنانچه از فضاي با از این نکته غافل بودندها  اروپایی

شان به دالر، براي وحدت پولی بهره نجویند، رسـیدن بـه   ها پولناشی از بسته شدن 
  

1- Economic Community 
2- Europa 
3- Mundell, Robert Alexander, “The case for European Currency” , Chase Manhattan 

Bank Newsletter (December 1969). “A Plan for a European Currency” , Mundell, 
1973. 
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  . خواهد افتاد تأخیراین هدف، دو دهه به 

  یورو، چیزي شبیه به معجزه نجات اروپا

بد یا خـوب، نظـام   . بود آور  براي اروپا زیان ها نرخسازي رکت به سمت تعمیم شناورح

 اما بـا شناورسـازي  . دالر قابل تبدیل به طال، لنگري براي ثبات پولی فراهم کرده بود

و در مـورد آمریکـا    شـد  میخارجی، محدودیتی تلقی ن يها پرداختتراز ، دیگرها نرخ

پـولی و مـالی    هـاي  سیاستر به طال موجب شد تا پذیري دال تقید تبدیلکنار رفتن 

تر شده، قیمت طال باال رود و انفجار نقدینگی در بازار دالر اروپایی اتفاق بیفتـد   آسان

چهـار برابـر و متعاقـب آن در سـال      1974نتیجه آن شد که قیمت نفت در سـال   و

سـر    شـت پدالر را  875رکـورد   1980قیمت طال هـم در اوایـل   . دو برابر شد 1980

سه . بود 1971که بیست و پنج برابر قیمت رسمی آن در دوران قبل از سال  گذاشت

، بدترین دهـه اقتصـادي   1981تا  1979ي تورم پشت به پشت در دوران ها نرخسال 

  .تا آن هنگام رقم زد 1930از دهه را از آغ

تی که همگرایـی پـولی اروپـا در حـول و     قطور که گفته شد و همان هر حال  به

بـه منصـه ظهـور رسـیدند، رونـد       پذیر انعطافي ارز ها نرخهم خورد و ه حوش دالر ب

ب اروپـایی  سالیان متمـادي تـ   در. ادغام پولی اروپا، با پیچیدگی بیشتري همراه شد

وقتی دالر ضعیف بود، تب اروپایی . افتاد چرخه دالر اتفاق می در پیبود که  اي پدیده

لذا در بحران دالر و . کرد می، این تب فروکش ربا بهبود وضعیت دالو  شد میتشدید 

، کنفرانس هاگ اولین موج تـب اروپـایی را نشـان    1960دالر اروپایی مرتبط با دهه 

، این موج تخفیـف پیـدا   1973در سال  ي ارزها نرخسازي با تعمیم شناور اما ،داد می

  . کرد

 1970خـر دهـه   در اواکه دالر آمریکا  ارزش تضعیفنیز با تورم شدید و همراه 

 امـا بـا   ،سر بـرآورد 2نرخ ارز سازوکاریعنی  ،و زاده فرعی آن 1رخ داد، نظام پولی اروپا

. الـذکر فرونشسـت   ، اشتیاق فـوق 1980هه داوایل شده  تقویتو دالر  3تصاد ریگانیقا
  

1- EMS- European Monetary System 
2- ERM- Exchange Rate Mechanism 
3- Reaganomics 



   تورمی دالر مالیات                                                                             20

  

گـزارش دلـور    ،1980با ضعف دالر بعد از توافقات پالزا و لوور در اواسط دهـه  همراه 

اتحاد دو آلمان که به منزله ادغام  1.مطرح شد اي وحدت پولی اروپابر 1989در سال 

معاهـده   و همچنـین ها براي اتحـاد پـولی را تشـدید     سیاسی بیشتر اروپا بود، تالش

بینـی   بـد  1995د از عـ دالر قـوي ب . تـر کـرد   را جدي رکا 1991ستریخت در سال ما

امـا انگیـزش    ،نجـر شـد  م باره یـورو اروپایی را تقویت کرده و به تردیدهاي جدي در

اي تشـریح   مرحلـه  بـا بیـان فرآینـدي سـه    خت، اي که در پیمان ماستری نهادینه شده

ائل شده بود، آنقدر قـوت و  قجدي  زمانی هاي و مهلت معیارهاي همگرایی اقتصادي

یـک   وقوعبعد از . قدرت داشت تا چیزي نزدیک به یک معجزه را جامه عمل بپوشاند

باره یورو در ها در اما بدبینی. مشکالت را مرور کنیمردیم و رخداد، آسان است که برگ

نصـابی از  ود نداشت کـه حد شدید بود و به هیچ وجه اطمینانی وج 1990اواخر دهه 

کشورها باشند که آمادگی داشته باشند و بخواهند وارد عرصـه وحـدت پـولی اروپـا     

  . چه رسد به اینکه امید به اکثریت قاطع داشت ،شوند

  تصاصی یورومنافع اخ

ي انفرادي براي هر یک از کشورهاي عضو آن منافعی را بـه  ها ولپیورو در مقایسه با 

یعنی کسب  »منفعت کالن«اما در مقایسه با  ،البته این منافع کم نیست. همراه آورد

اهمیـت کمتـري    2»حق نشر پول در عرصه جهـانی «یا  »حق اقتدار جهانی«هم از س

فهرستی از این منـافع را یـاد    که آن نیست از نسبی مانع اهمیتی البته این کم. دارد

 يادغـام بازارهـا  . کشـند  شان از این بابت چه نفس راحتی میهای کنیم و بدانیم ملت

را بـا   ها قیمت راحتی بتوانند به ها شرکتکنندگان و  مصرف اي است که گونه به یداخل

مراجعـه   ورویـ در منطقـه   )نیتـر  یرقابت(فروشنده  نیکرده و به بهتر سهیمقا گریکدی

  .کنند

را در تمام اروپا فراهم کـرده اسـت    يو اقتصاد یاز ثبات پول ییفضاپول واحد، 

 يبـرا  يشـتر یب يهـا  مردم انتخـاب  .است دیاشتغال مف جادیو ا داریرشد پا يکه برا
  

1- Delors Report, 1989 
2- Global Seigniorage 
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حـذف  ( ارز شـده اسـت   يهـا  نرخ دیبروز نوسانات شداز پول واحد مانع . شغل دارند

کاالها  متیق .آسان شده است ورویبا پول واحد، مسافرت در منطقه  .)نرخ ارز سکیر

 .ستیارز ن یمبادالت يها نهیاز هز يخبر .کرد سهیمقا یبه راحت توان میو خدمات را 

آسـان انجـام    يگـذار  هیمربوط به سـرما  ماتیو تصم ستینرخ ارز ن سکیاز ر يخبر

مثـل اوراق قرضـه    یمـال  يرهاابزا. ندارد يجنبه کشور گرید یمال يبازارها .شود می

بازار همچنین  .ادغام شده است یمال يلذا بازارها ،ستین یو سهام به پول مل یدولت

 ییورویـ اوراق قرضـه   و کـامالً ادغـام شـده اسـت     ورویـ در سراسر منطقـه   یبانک نیب

تـر   راحـت  ورویـ  منطقهدر  ها بانکادغام  .است ییوروی نیزاوراق سهام  .فرماست حکم

  .شده است

  جزایر ثبات

نها، به دلیل وجود پـول  آ »درون«هاي پولی است که در  منظور از جزایر ثبات، حوزه

روایـی بـراي آن ارز    جهـان  روا تبدیل ارزي موضوعیت نداشته و خاصـیت  واحد جهان

ظهـور  . ثبـات اسـت  با نسبتاًها  ها در درون این حوزه قیمتسطح  عالوه به. وجود دارد

گـاه   قبـل از ایـن هـیچ   . اي بـود  سـابقه  حادثه بی المللی بین یورو در تاریخ نظام پولی

کشورهاي مهم و مستقل که از حاکمیت انفـرادي و اسـتقالل سیاسـی خـاص خـود      

به نفع یک پـول فراملـی    پول ملی راتا برخوردار بودند، داوطلبانه حاضر نشده بودند 

  .ها کنند روانه موزه

تن منـافع عظـیم اقتصـادي    هاي قوي سیاسی و به رسمیت شـناخ  اگر انگیزش

 تأکیـد باز هم . نبود، محال بود چنین گام مهمی براي اروپا و اروپاییان برداشته شود

. اي نیست که به آسـانی بتـوان از آن گذشـت    پدیده المللی بینگیري  کنم ذخیره می

 دهد میاتحاد پولی، اقتدار پولی و دامنه نفوذ اقتصادي و جغرافیایی پول را گسترش 

م کـه  در زبـان فارسـی داریـ    المثلـی  ضرب. پدیده منافع اقتصادي زیادي داردو این 

وجـود  اروپـا بـا   . شـوند  بینند اما از ده تومانی غافل می برخی افراد یک تومانی را می

داشتن پول ملی گذشت  وجهبه پول واحد، از منافع ظاهري و اندك و حتی از  تمایل
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پـول   وجهـه یورو نه تنها جـایگزین   وجههه اینک ولو ،تري دست یابد تا به منافع کالن

هـاي ظـاهري را نیـز بـراي جملـه       بلکه به نحو بهتـري آن انگیـزش   ،استملی شده 

 .ستکشورهاي عضو اقناع کرده ا

داشت؟ ممکـن اسـت تصـور شـود       المللی بیني بر ترتیبات پولی تأثیریورو چه 

در اوایـل دهـه    مللـی ال بینمشابه شوکی است که با فروپاشی نظام پولی  ،ظهور یورو

اثـر ظهـور یـورو بـر نظـام پـولی       . در حـالی کـه چنـین نیسـت    وجود آمد،  به 1970

شاکله قدرت نظام  1970فروپاشی نظام برتن وودز در دهه . تر است عمیق المللی بین

پـول   ،دالر ،1973و بعـد از سـال    1971سال از قبل . را عوض نکرد المللی بینپولی 

روز پـاي   بـه  انـداز برخـوردار اسـت کـه روز     ما یورو از این چشما. حاکم بود المللی بین

متولـد   کـه  یورو از هنگـامی . بگذارد المللی بیندالر در عرصه پاي بیشتري در جاي 

  . شد، بالفاصله در رتبه دوم اهمیت در جهان قرار گرفت

با تحولی که بعد از جنگ جهـانی اول   توان میتحول مزبور را  ،به لحاظ اهمیت

انگلیس جایگزین پوند  المللی بیندر آن زمان دالر در عرصه  .افتاد مقایسه کرد اتفاق

. با توجه به تولید ناخالص داخلی آنها سنجید توان میهاي پولی را  اهمیت حوزه. شد

 تــرین بـزرگ از  یکـ ی، 2004نفـر در سـال    ونیـ لیم 312 تیـ بـا جمع  ورویـ منطقـه  

 460معـادل   یتـ یکشـور بـا جمع   25 يااروپـا دار  هیـ کل اتحاد .استیدن ياقتصادها

 128و  294 بیـ و ژاپـن بـه ترت   کایمرآمتحده  االتیا در حالی که .نفر است ونیلیم

   .دارند تیجمع ونیلیم

 تـرین  بـزرگ  2004در سال ) دیقدرت خر يبرابر از نظر( کایمرآمتحده  االتیا

با  وروی بعد از آن منطقه و داد می لیجهان را تشک GDP درصد 21در جهان بود که 

اگـر تـک تـک    البتـه   .بـود  درصـد  7 هـم  سـهم ژاپـن  . قـرار دارد  سهم درصد 3/15

 نییپـا  اریجهـان بسـ   GDPشـان در   سـهم  میریـ را در نظر بگ ورویمنطقه  يکشورها

 جهان را به خود اختصـاص  GDP درصد 3/4آنها تنها  ترین بزرگکه  يرطو ، بهاست
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  .دهد می

  

  )EMU(ـ اتحادیه اقتصادي و پولی 2نمودار 
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هاي جاري جهان به تفکیک  ـ تولید ناخالص داخلی به قیمت3جدول 

  2009مناطق و برخی از کشورها در سال 

تولید ناخالص داخلی به   

هاي جاري  قیمت

  )میلیارد دالر(

جمعیت 

  )نفر میلیون(

سهم از تولید 

ناخالص جهان 

  )درصد(

سهم از جمعیت 

  )درصد(جهان 

سرانه تولید 

ناخالص داخلی 

  )زار دالره(

  6/8  100  100  2/6775  8/58259  جهان

  8/32  4/7  1/28  6/498  1/16378  اتحادیه اروپا

  OECD 2/41214  1/1224  7/70  1/18  7/33کشورهاي 

  1/48  8/4  4/21  3/327  3/12465  ناحیه یورو

ــمال   ــه و ش خاورمیان

  آفریقا
4/1062  9/330  8/1  9/4  2/3  

ــین و   ــاي التـ آمریکـ

  کارائیب
9/4017  5/572  9/6  4/8  0/7  

ــیاي   ــیه و آس اقیانوس

  شرقی
8/6353  8/1943  9/10  7/28  3/3  

  2/45  9/0  7/3  8/61  5/2174  انگلستان

  0/46  5/4  2/24  0/307  0/14119  آمریکا

  7/3  7/19  6/8  5/1321  5/4985  چین

  7/39  9/1  7/8  6/127  0/5069  ژاپن

  7/8  1/2  1/2  9/141  9/1231  روسیه

  6/39  5/0  3/2  7/33  1/1336  کانادا

  7/40  2/1  7/5  9/81  0/3330  آلمان

  3/42  9/0  5/4  6/62  4/2649  فرانسه

  0/7  4/0  3/0  5/27  1/193  مالزي

  8/14  4/0  6/0  4/25  8/375  عربستان

  2/8  1/1  1/1  8/74  6/614  ترکیه

  0/1  5/2  3/0  7/169  0/162  پاکستان

  5/4  1/1  6/0  9/72  0/331  ایران

  3/2  4/3  9/0  230  3/540  اندونزي

  2/1  1/17  3/2  3/1155  3/1327  هند

  3/2  2/1  3/0  0/83  4/1884  مصر

  www.data.worldbank.org: رسانی جهانی پایگاه اطالع :منبع
  

ارزش تولید ناخالص چین در سال . چین را هم باید به جرگه جزایر ثبات افزود

دومین  عنوان بهولید ناخالص داخلی ژاپن فراتر رفت و چین خود را از ارزش ت ،2010

کشد تا  ها طول می گرچه سالا کرد،قدرت جهانی بعد از آمریکا و قبل از ژاپن مطرح 
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در حـال  . کنـد  بتواند فاصله شگرف بین تولید ناخالص داخلی خود را با آمریکـا کـم  

اي  ه و رقـم قابـل مالحظـه   نمـادین داشـت   جنبـه  ،چین از ژاپن گرفتن پیشی حاضر،

پذیري اصیت مهاجراین احتمال هم وجود دارد که کماکان آمریکا به اتکاي خ. نیست

هایی که توسط  هاي جهان ادامه داده و از محل نوآوري ، همچنان به جذب نخبهخود

ه اقتصاد جهانی سـخت و  چین در قرار گرفتن بر قل اي، کار را برگیرد میآنها صورت 

  .کن سازدممتا حدي غیر

چین در طول دو دهه آتـی فاصـله خـود را بـا      این است کهآنچه قطعیت دارد 

تفـاوت از زمـین تـا آسـمان      ،به لحاظ درآمد سرانه که اینآمریکا کم خواهد کرد ولو 

شـروع کـرده   اسـتفاده از یـوآن را    ،المللی بیندر مبادالت  2010از سال چین . باشد

انـد سـرمایه خـود را بـه یـوآن ثبـت و        دهي خارجی مجاز شـ ها شرکتو اکنون است 

  .نگهداري کنند

مناطق در سطح جهان  الص داخلی برخی از کشورها وخسرانه تولید نا ـ3نمودار 

   2009در سال 

  )هزار دالر(
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        2009سهم از تولید ناخالص داخلی جهان در سال  ـ4نمودار

 )درصد(      

  

2009  جهان در سال ق مختلفکشورها و مناط سهم از جمعیت ـ5نمودار   

 )درصد( 
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اسـت کـه    ایـن  مهمواقعیت . قطبی شده استدنیا، چهاردر  هجزایر ثبات امروز

، مناطقی هستند که با ثبـات قیمتـی   ناحیه رو به فزون یوآن و نواحی دالر، یورو، ین

مسائلی ي مرکزي ها بانکو  ها دولت، 1970بار  بعد از دهه دهشت. راه خواهند بودهم

درمان همه دردهـا   پذیر انعطافکه نرخ ارز  گرفتند و آن این باره سیاست پولی یاددر

ي هـا  نـرخ و طال، نه تنها مستلزم  ي ثابت ارزها نرخگذاشتن لنگر کنار. باشد تواند مین

نظـم  «باید رعایت شود و آن جایگزینی نیز بلکه شرط دیگري  ،است پذیر انعطافارز 

  . تاس »لنگر جدید«با یک  »قدیم

کشـورهاي در   و حـداقل تعـدادي از   OECDبه تدریج، اغلب کشورهاي عضـو  

، 1970متوسـط تـورم دهـه    . اند تورم را تحت کنترل درآورنـد  حال توسعه یاد گرفته

نواحی دالر، یـورو و  . درصد رسید 7/2به  1990بود در حالی که در دهه  درصد 4/8

و لـذا از   انـد  دادهیت بـه خـرج   گیري این سیاست، حساسدر پی) تدریج یوآن هو ب( ین

  .اند ات نسبی قیمتی خوبی برخوردار شدهثب

بـا اولـین    1990که در یک مفهوم مهم دهـه   کند میخاطر نشان  1آقاي ماندل

در این دو مقطع زمانی، درجه باالیی از ثبـات  . دهه قرن بیستم، نقطه اشتراك دارند

بیستم، دو مزیـت نسـبت بـه    اما دهه اول قرن . قیمت در اغلب کشورها وجود داشت

یـک واحـد فراگیـر و     همچنـین ثبات نـرخ ارز و   آن زماندر . قرن داشت پایانیدهه 

معماهـاي   ترین بزرگیکی از . جهانی شمارش، بر اساس نمایندگی طال، وجود داشت

احی ي برابـري نـو  هـا  نرخدنیاي جدید این است که چرا این همه نوسانات عظیم در 

کــه در درون ایـن نــواحی ثبـات نســبی قیمــت    در حــالی ،عمـده پــولی وجـود دارد  

  فرماست؟ حکم

  پول واحد جهانی منفعتی براي همگان

وقتی ثبات داخلی و خارجی در تعارض باشد، بسیار مهم اسـت   ،کینزبر اساس گفته 

تر  مهم ها قیمتثبات  به عبارت دیگر، از نظر او. که ثبات داخلی در اولویت قرار گیرد

البته این را هم باید دانست که او بـر ثبـات نـرخ ارز    . شود میز قلمداد از ثبات نرخ ار

  
1- Mundell, 2000a, Nobel Lecture 
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کینـز در   1.دارد تأکیـد  ـ  نباشـد  هـا  قیمـت در جایی که در تعـارض بـا ثبـات     ـهم  

دسـت   جنـگ، ناشی از  هاي تورمو پس از مشاهده و لمس  1922 ـ 1921 هاي سال

گونـه اتصـال پونـد بـه     لذا هر ،بود که به طال وصل بود دالر تنها پولی. زند به قلم می

  . مستقیم آن به طال باشدبه منزله وصل شدن غیر توانست میدالر هم 

برابر شد و متعاقـب   دو 1921و  1914 هاي سالدر آمریکا، بین  ها قیمتسطح 

سـطح   بتوانـد عرضه پـول را منقـبض کـرد تـا      شدیداًآن بانک مرکزي جدید آمریکا 

 1921در سـال   140، بـه  )1914سـال پایـه   بر اسـاس  ( 200را از شاخص  ها قیمت

) یـا طـال  (به دالر ، 1921اگر پوند در سال . بقه بودسا این یک تورم منفی بی. برساند

سـال تجربـه    تورم منفی را در عرض یـک  درصد 30مانند آمریکا،  بریتانیا ،وصل بود

ر یا بستن پوند به دال(ثبات خارجی را  خواهد میجاي تعجب ندارد که کینز . کرد می

. قرار دهـد  تأکیدمورد ) ها قیمتتثبیت سطح (کناري بنهد و ثبات داخلی را ) طال را

  ؟ خواهد میدر آن شرایط، چه کسی غیر از این را 

گونه  تا ابد مالك قرار داد و آن توان میاما یک حالت استثنایی بعد از جنگ را ن

ثبـات اسـت و   با هـا  متقیآقاي ماندل بر این باور است که در شرایطی که . عمل کرد

اي در  دلیلـی نـدارد تغییـرات قابـل مالحظـه     ثبـات بمانـد،   انتظار داشـت با  توان می

این وضعیتی است که اقتصاد امـروز دنیـا گرفتـار آن     لیکن ،ي ارز حادث شودها نرخ

گانـه پـولی دالر، یـورو و یـن ثبـات       طوري که حـداقل در نـواحی سـه    به ؛شده است

قال ي ارز شده است که به نوبه خود نقل و انتها نرخي زیاد پذیر قرین نوسان ها قیمت

ده، روابـط بـدهی را   مالی را با اختالل همـراه کـر   هاي نظامثبات کرده،  سرمایه را بی

. کند میتر  مالیاتی را سنگین هاي نظامگذاري خارجی را تضعیف و بار  ، سرمایهمختل

خوش کرد بلکـه بایـد    از هم دل به جزایر ثبات جدا صرفاًاز این جهت است که نباید 

  . هاي ارز را مداوا کند بار نرخ دنبال لنگرهاي بالقوه ثباتی بود که نوسانات زیان

کردن به پول واحد جهانی، حتی نتیجه گرفت که فکر گونه این توان میتا اینجا 

حـق  «نبایـد تصـور کـرد کـه     . هـاي خـوبی دارد   براي نواحی عمده پولی هم منفعت

در گذر زمان از گرده اقتصاد دنیا کشیده شـده و عایـد نـواحی عمـده     که  »اقتداري
  

1- Keynes, John Meynard, Tract on Monetary Reform, 1923. 
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 ،پول واحد جهانی اندیشید سازوکاربه  توان می. کار است  ، آخرین چارهشود میپولی 

  .شود تأمینطوري که منافع همگان در آن  به

  ثبات ي ارز بیها نرخ

تغییرات وسـیعی را   به نوعیي اسمی ارز، ها نرخدر قابل باور و غیر تغییرات گسترده

به عبارت . ستگر آن نی ، که شرایط واقعی توجیهدنبال دارد  هي واقعی ارز بها نرخدر 

مبین دوري از شرایطی اسـت کـه بـراي     نرخ اسمی ارز، نوعاً گستردهدیگر، تغییرات 

حـال   بـا ایـن  . یجـاد اخـتالل هسـتند   این تغییرات عامـل ا . تجارت بهینه الزم است

اي،  کننده ر طول دو دهه گذشته، به نحو خیرهو نرخ واقعی ارز، د ثباتی نرخ اسمی بی

با توجه به این واقعیت که ثبات قیمت در نواحی عمـده  . وسیع و گسترده بوده است

پولی شامل اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و چین فراهم شده است، آیا براي کـل جهـان   

  و زیاد منتفی شود؟ مفید نخواهد بود که پدیده تغییرات نرخ ارز هم کم

  پذیر انعطافتعارض بین نرخ ارز ثابت و 

ي ارز ثابت یا متغیـر  ها نرخکه کدام یک از  در خصوص اینهاي طوالنی  بحثکنون تا

آیا این دو بـا هـم قابـل     ، صورت گرفته است کهبهتر باشد تواند میبراي هر کشوري 

بـه عبـارت دیگـر، در    . تـري باشـد   پاسـخ منفـی، پاسـخ مناسـب     ،اند؟ به نظر مقایسه

نرخ ثابت ارز یک ضابطه پـولی  . منفی است ،چارچوب یک ساختار ثبات پولی، پاسخ

کـه پـولش    کنـد  مـی نرخ تورم کشـوري را تحمیـل    ،مشخص است که به یک کشور

، با هر نرخ تورمی پذیر انعطافي ارز ها نرخبر عکس . لنگر انتخاب شده است عنوان به

  . سازگار است

 پـذیر  انعطـاف ، از نـرخ ارز  1920در دهـه   سـابقه  بیدوران تورم آلمان در طول 

 بـا  برابـر  ،کار به جایی رسید که نرخ برابري یک مارك جدید باالخرهبرخوردار بود و 

شود وقتی سخن از نرخ ارز ثابت  تأکیدالبته الزم است ! هزار میلیارد مارك قدیم بود

هستند و فقـط   »سم بدون مسمیا« ي ارزي نیست کهها نرخ، منظور آید میبه میان 

وقتی یـک کشـور نـرخ ارزش را از    . است »شده میخکوب«اسمشان نرخ ارز  ،در ظاهر
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آثار  زماناما هم ،آورد در می 1میخکوب صورت بهطریق مداخله در بازار پول خارجی، 

تعـدیل را   سازوکارواقع ، در کند میپولی مبادالت را از طریق عملیات بازار باز خنثی 

تعدیلی وجود  سازوکارزیرا  ،ریزد می فرو شده، نهایتاً نرخ ارز میخکوب. اندازد ر میاز کا

  .ارد و نرخ ارز ثابت نخواهد ماندند

آقاي ماندل اعتقاد دارد انتخاب مناسب این نیست که بـین نـرخ ارز ثابـت یـا     

، یکی برگزیده شود بلکه انتخاب مناسب آن است که بین اهـداف بـدیل،   پذیر انعطاف

فی برگزیده شود که سطح معینی از قیمـت یـا هـدف معینـی از تـورم را تحقـق       هد

نظیـر قیمـت طـال، نـرخ      ـ  اند اهداف اصلی که مورد بحث واقع شدهدر میان . بخشد

وجه ـبیشـترین تـ   ـ  رخ ارزـولی یا نـد پـول، درآمـرضه پـ، عها قیمتدستمزد، سطح 

   .معطوف شده استیا نرخ ارز و گذاري پولی هدفتورمی،  گذاريهدفبه 

بـراي کشـورهایی موضـوعیت دارد    ) متغیري مانند پایه پولی(پولی  هدفگذاري

رایط تورم پـایین  شاما ابزار بسیار کندي در  ،کنند میاي را تجربه  هاي تازنده تورم که

 هدفگذاري. نوسان استرایب پولی و سرعت درآمد بسیار پرض زیرا ،آید میبه حساب 

ي مرکزي نظیر فدرال رزرو، بانک مرکزي اروپـا و  ها بانکخی براز آن تورمی مطلوب 

 ،کننـد  مـی است کـه ذهنیـت مسـتقلی را دنبـال      تر کوچکي مرکزي ها بانکبرخی 

  .استرالیا و بانک مرکزي انگلستان همانند

 2پـولی  هیـأت  هاي نظامرهیافت کشورهایی است که از  نیزنرخ ارز  هدفگذاري

و همچنـین   3آرژانتـین، اسـتونی و بلغارسـتان    کنـگ،  مانند هنگ کنند میطرفداري 

  
1- Peg  
2- Currency Board Systems  

  : که از این اند هاي آن عبارت ویژگی. است که نرخ ارز ثابت باشدپولی آن  هیأتالزمه نظام  - 3

که بتواند ) پایه پولی درصد 115تا  110 معموالً(قدر باشد  ذخایر ارزي بانک مرکزي باید آن -      

که ذخایري نزد بانک  ها بانکی در دست دارند و به به کسانی که اسکناس و مسکوك مل

گاه که بخواهند به نرخ ثابت ارز لنگر را هر مرکزي دارند این اطمینان را بدهد که پولشان

  . قابل تبدیل است

ین کرده، مپول خود در برابر ارز لنگر را تأ پذیري کامل و نامحدود را بین بانک مرکزي تبدیل -    

   .که محدودیتی روي حساب سرمایه اعمال شود آن دارد، بدون گه مینرخ ارز را ثابت ن



  31                                                                                                                  دالر تورمیمالیات 

  

جاي این بحث کماکان باز است که در غیاب یک . هاي پولی مانند حوزه یورو اتحادیه

براي هر کشور خاص در برهه زمانی را ها  ، کدامیک از این بدیلالمللی بیننظام پولی 

ـ        ،اسـتفاده کـرد   تـوان  میخاص  ت و امـا در مـورد ضـد و نقـیض بـودن نـرخ ارز ثاب

  . ي جاي بحث روشنفکرانه نیستپذیر انعطاف

  گریزي به بحران آسیایی

به بحـران   1998و  1997 هاي سالبحران برخی کشورهاي آسیاي جنوب شرقی در 

عمـده   صورت بهکشور قاره، تنها چهار کشور  50در حالی که از  ،آسیایی موسوم شد

 هاي همجوارشـان نمایـان  هایی هم در کشـور  ثر شده و البته ترکشأاز این بحران مت

برخی بر این . تایلند، مالزي، اندونزي و کره جنوبی :این کشورها عبارت بودند از. شد

امـا ایـن    ،ریشه بحران در ایـن کشـورها بـود    »داري رفاقت سرمایه« که ظاهراًباورند 

 ـ  و کمونیسـت  داري سـرمایه  ـاغلـب اقتصـادها    . کننـده نیسـت   قـانع  استدالل کامالً

توسـعه یـا بازارهـاي     حالا دارند و این به کشورهاي درر 1»گرایی رفاقت« عناصري از

                                                                                                         
    - منهـاي هزینـه چـاپ اسـکناس و     (روي ذخـایر خـارجی    زي فقط از محـل بهـره  بانک مرک

  .شود ارد مبادالت ارزي فوروارد هم نمیدرآمد دارد و و) مسکوك

، اثري روي سیاسـت  (Discretionary)اندیشی خود  اساس مصلحتتواند بر  بانک مرکزي نمی -

پول چاپ کنند و براي انجام تعهداتشان  توانند مین ها دولت. یا به دولت وام دهدپولی بگذارد 

  .استقراض کنند) از غیر بانک مرکزي(باید به اخذ مالیات متکی باشند یا آنکه حداکثر 

تفاده نکـرده، نـرخ   نرخ تنزیل اس سازوکاردهنده نهایی را ایفا نکرده، از  بانک مرکزي نقش وام -

  . کند خیره قانونی را باال و پایین نمیذ

مشـابه کشـوري باشـد کـه      نرخ بهره و تورم کشور تقریباً شود میخاصیت میخکوبی، موجب 

  . به عنوان لنگر انتخاب شده استآن ارزش 

History of the Monetary Systems and the Public Finances in the Bahamas, 1946-2003 
1- Cronyism 

بـه داشـتن    کـار  و کسبکه توفیق در  شود میداري اطالق  بارت به شرایطی در اقتصاد سرمایهاین ع

خوبی وام بگیرند یـا بـه    هب ها بانکاز  توانند مییعنی کسانی . ارتباط خوب با دولتمردان وابسته باشد

 .دمجوز تولید و فعالیت دست پیدا کنند که به نوعی با دولتمردان رفیق باشن



   تورمی دالر مالیات                                                                             32

  

گرایـی،   ینی و واقعی وجود ندارد که رفاقتعالوه، دلیل ع هب. شود مینوظهور محدود ن

نکه وقتی بحران بـر طـرف   به روي صحنه آمده باشد یا آ 1990ناگهان در اواخر دهه 

بـراي  گرایـی   نظریـه رفاقـت  رسـد   مـی بـه نظـر   . شـود گرایی هم ناپدیـد   شد، رفاقت

بحران ناکام ماندنـد،   بینی پیشکه در  المللی بینکنندگان بازار و نهادهاي  یبین پیش

  . بیش نباشد اي بهانه

مقایسـه بـا   کشورهایی که این بحران را تجربه کردند، چه نقطـه مشـترکی در   

 ، دارنـد؟ ر کردندفرااین بحران نداده و از آن  تله که دم به گروه دیگري از کشورهاي

از  اي بودند که مستقیماً کشور یا منطقه 5تایوان و ژاپن،  کنگ، چین، سنگاپور، هنگ

 هدفگـذاري : این کشورهاي اخیر سه ویژگی مشترك دارند. این بحران اثر نپذیرفتند

در . پولی، بدهی خارجی کم و ذخایر ارزي قـوي  هاي سیاستصریح و جدي در مورد 

هـاي   هدفگـذاري پـولی،   هـاي  سیاسـت بردیم، براي  اول نام مقابل چهار کشوري که

  . مالیمی داشتند و از بدهی خارجی زیاد و ذخایر ارزي اندك برخوردار بودند

هـاي جـدي در    گـذاري ر حالی کـه پـنج کشـور گـروه دوم هدف    باید دانست، د

بانـک مرکـزي   . مشابه یکـدیگر نبـود   ،پولی خود داشتند، اما این اهداف هاي سیاست

کنـگ از   هنـگ . ، وصل کرده بـود ي خارجیها پولاپور، پول خود را به سبدي از سنگ

چین نرخ ارز ثابت همراه با کنترل حساب سـرمایه را  . پولی برخوردار بود هیأتنظام 

تورمی را  هدفگذاريبهتر بگوییم  یا و تایوان و ژاپن هدف بسته کاالیی کرد میدنبال 

  .کرد میدنبال 

الـذکر و چنـدي از کشـورهاي دیگـر از      گانه فوق نجپي این واقعیت که کشورها

کردند، گویـاي   اي گذر بدون مشکل عمده 1998و  1997سال  بحران مورد اشاره در

   .نداشت بلکه مختص چهار کشور بود »آسیایی« صبغه آن است که این بحران

داري علت این بحران نبـود، پـس علـت آن چـه بـود؟       رمایهسگرایی  اگر رفاقت

. مـانی نهفتـه اسـت   ر بهبود ناگهانی ارزش دالر و ضـعف یـن در آن مقطـع ز   د پاسخ

ب کرده بودند، در معرض حمـالت  به دالر میخکو صرفاًهایشان را  کشورهایی که پول

قبل از بحران، ورودي سرمایه موجب رشـد قـوي اقتصـادي    . بازانه قرار گرفتند سبور
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وقتـی  . ي برخوردار شـدند جار مالی خارجی و کسري حساب تأمینشد و همزمان از 

 ندگان آسـیاي جنـوب شـرقی، از   ضـعیف شـد، صـادرکن   ارزش دالر باال رفت و یـن  

پذیري کمتري در بازار جهانی برخوردار شـدند و دستشـان از بازارهـاي ژاپـن      رقابت

گرفـت و نقـش    نشـأت مـی  ژاپـن   زگذاري مستقیمی که ا ایهعالوه، سرم هب. کوتاه شد

جاري  هاي حساب کسري. رمق شد ین کشورها داشت، بیرشد اقتصادي اسزایی در  هب

. ي ارز تشـدید کـرد  ها نرخبازانه فشار را بر  هاي بورس و خروج سرمایه شد میباید کم 

پول خواسته شد تا به میدان بیاید و صندوق هـم   المللی بیناینجا بود که از صندوق 

جاي حل مشکل،  هذا بل. شرط کمک مالی قرار داد کردن نرخ ارز را پیش پذیر انعطاف

گـذاري خـارجی    نگري نبود که حـول محـور آن سـرمایه   مشکل تشدید شد و دیگر ل

  . ریزي کند بتواند برنامه

 هـاي  سیاسـت مالزي تنها کشوري بود کـه دسـت رد بـه     که جاي تعجب ندارد

شده صندوق، اولین کشوري بود کـه از بحـران    صندوق زد و بدون کمک سازماندهی

، طبـق  در ابتـدا . رینگیـت بـود   5/2از بحـران، هـر دالر معـادل     قبـل . رهایی یافـت 

صندوق، رینگیت آنقدر کاهش ارزش پیدا کـرد کـه فشـارهاي تـورمی      هاي سیاست

قل از ح سیاسـتی کـه مسـت   اصـال . رینگیـت رسـید   5ایجاد کرد و ارزش هر دالر بـه  

اي در حد  ، برابري دالر را در سطح میانهکار گرفته شد، متعاقباً هاي صندوق به توصیه

همزمـان یـک سـري    . رینگیت ثابـت کـرد و ایـن نرخـی بـود کـه برقـرار مانـد         8/3

 بازانـه در امـان مانـده و    ت بورساعمال شد تا پول ملی از حمال نیزارزي  هاي کنترل

سیاست مـالزي بـه یـک وضـعیت     . گذاري خارجی هم رصد شود گیري سرمایه جهت

اي از ذخـایر ارزي و کـاهش نـرخ     سـابقه  انباره بی گیري شکلو  قوي ارزي المللی بین

  .بهره منجر شد

  1990سیاست پولی و افت رشد اقتصادي جهانی در دهه 

امـا   ،به فرض که حداقل بخشی از بحران را ناشی از نوسان برابري ین و دالر بـدانیم 

رزي چه بود؟ چرا دالر بلکه باید دید علت آن نوسان ا شود میموضوع به اینجا ختم ن

دالیلـی را   تـوان  میالبته انقباضی بود؟  شدت بهپولی آمریکا  تقویت شد؟ آیا سیاست
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ــارچوب   ــن چ ــاندر ای ــرد بی ــن: ک ــه  اول ای ــرخک ــا ن ــانی ه ــورم در دوره زم   ي ت

مقاطع زمانی قبل و بعد از این دوران از تر  درصد و پایین 3کمتر از  1998 ـ 1994 

تر  در این دوران پایین نیز، (M1) رشد پول به مفهوم محدود آننرخ  که دوم این. بود

انی ـت طال در فاصله زمـ ـکه قیم وم اینـس. ودـاز مقاطع زمانی قبل و بعد از بحران ب

که قیمـت فلـزات،    رم ایناچه. افت داشت درصد 25، 1999ـ1998تا  1995ـ1994

مـواد غـذایی،    .یافتکاهش  درصد 25، 1998 ـ 1995کلی، در فاصله زمانی  طور به

که تمامی کشورهایی  پنجم این. همین روند را تجربه کرد نیزها و مواد خام  نوشیدنی

 1، حداقل از نوعی تورم منفیکردند میثابت ارزي با دالر را دنبال  خیلیي ها نرخکه 

صـورت   ر یک به یک و بهها را اگ این سنجه. رنج بردند 1999 ـ 1995در دوره زمانی 

ي شاید گویاي آن نباشد که سیاسـت پـولی بانـک مرکـز     ،نظر قرار دهیممدانفرادي 

هـا را کنـار هـم بچینـیم، بسـتر      امـا اگـر همـه آن    ،آمریکا بسیار انقباضی بوده اسـت 

افت در رشـد اقتصـادي جهـانی کـه از     . شود میاي در این خصوص فراهم  کننده قانع

  . ید این مدعاستؤگرفت، هم م نشأتایاالت متحده 

از ایـن ناکـامی ناشـی     1990ات بانک مرکـزي آمریکـا در اواخـر دهـه     اشتباه

کننـده را در   مصـرف  يهـا  قیمتشاخص  که عواملی غیر از نرخ تورم جاري، شود می

انقباضـی   پولی بسیار هاي سیاستبانک مرکزي آمریکا شواهد مربوط به . نظر نگرفت

رمی به همراه نداشت، افت تقویت زیاد دالر که البته فشار تو را نادیده گرفت از قبیل

 قیمت طال، پایین آمدن قیمت فلزات، مواد غذایی و مواد خام و تورم منفی که در آن

ي هـا  نـرخ یـا از  و پولی را دنبـال کـرده    هیأتدسته کشورها اتفاق افتاد که ترتیبات 

 ایـن اسـت کـه   این موارد گواه کافی بـر  . کردند میثابت در مقابل دالر تبعیت  کامالً

افی بـراي هـدایت سیاسـت    معیار کـ  ـ  برآورد نرخ تورم ـذهنی بر یک متغیر   تمرکز

  .پولی نیست

  المللی بیننارسایی اصلی نظام پولی 

 المللـی  بینو نهادهاي  المللی بیننارسایی مزبور نه تنها به مقامات پولی بلکه به نظام 

  
1- Deflation 
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و  دانان پـولی همگرایی فکـري اقتصـاد  . گردد برمی نیزپول  المللی بینویژه صندوق  هب

را  بر این امر متمرکز بود که بانک مرکزي باید سیاست پولی المللی بینمقامات پولی 

نظر این اسـت کـه    یک نقطه. ثبات و پایین دست یابد هدایت کند تا به هدف تورم با

. همـراه اسـت  ) مـاه  18تـا   9بین (والنی و متغیر ط تأخیراثرگذاري سیاست پولی با 

انگیـزي ایـن دیـدگاه     گرچه به نحو شـگفت  ؛کم است ،دیدگاهین ید االبته شواهد مؤ

هـاي سیاسـتگذاري پـولی     زمه این دیدگاه آن است که کمیتـه ال. مقبول است عموماً

و بر این اساس عملیات فـروش   بینی کنند ماه قبل پیش 18تا  9تورم را از  يها نرخ

شده را به نـرخ هـدف    نیبی طوري که نرخ تورم پیش ،انجام دهندیا خرید بازار باز را 

ي مرکـزي  ها بانکیک تکلیف فوق بشري است که برخی از  تقریباًاین . نزدیک کنند

در عین حال، فرض ایـن اسـت کـه     .نایل آیند به آنآمیزي  فقیتمو طور بهند توان می

قیمـت طـال را در نظـر     هـاي ارز  کنندگان در بانک مرکزي تغییـرات نـرخ   بینی پیش

  . نگیرند

ط دو بانـک  سـ شـده تو  سیاست اتخاذ تورمی هدفگذارين اصرار که رغم ای علی

ي ارز را نادیـده  هـا  نرخ ي مرکزي باید کامالًها بانککه این  مرکزي بزرگ است و این

 المللـی  بـین که نظام پولی  این است شود میبه رسمیت شناخته  اي که نکتهبگیرند، 

تعصبانه از سیاست فعلی همان مقامات رسمی که م. جدي دچار نارسایی است طور به

در  ي، وقتـی سـمینار  اعتنا هستند ي ارز و قیمت طال بیها نرخو به  کنند میحمایت 

هـاي   ، در ارائه پیشنهادکنند میگزار بر »المللی بینح معماري نظام پولی اصال«مورد 

شـفافیت بیشـتر صـندوق    جملـه  هـایی از   بـه توصـیه   صـرفاً ماننـد و   ناکام مـی  مؤثر

که  قبل از این ها بحرانتجزیه و تحلیل ل، نظارت بیشتر، دقت بیشتر در پو المللی بین

خیلـی   ها بحراندر حالی که علت این مشکالت و  .کنند اکتفا می ،موجب زیان شوند

نوسـانی   :از انـد  تعبـار  المللی بینمشکالت اصلی نظام پولی . دور از دسترس نیست

و لنگـري بـراي    المللی بینواحد پول  ي عمده، فقدانها پولویژه  هي ارز بها نرخبودن 

هنـوز   و شود میپرداخته ن به آنکه  هستندمشکالتی  این موارد. یمت جهانیقسطح 

 المللی بینیا لنگر و انتقاد شود از طال  پذیر انعطافي ارز ها نرخد اگر از نحکم تابو دار
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  1.بدیل دیگري سخن به میان آید

  اتحاد پولی

گانه یعنی دالر، یورو  بین گروه سه ایجاد وحدت پولین امکامعتقد است آقاي ماندل 

نیازي نیست الگوي یورو دنبال شـود و تنهـا یـک     گوید میالبته او . و ین وجود دارد

چنین اتحادیـه پـولی همـان     گیري شکلبراي . پول در این سه حوزه پولی رواج یابد

بل از معرفی اسـکناس  براي ایجاد یورو طی شد باید دنبال کرد اما قکه هایی را  رویه

ي ارز، هـا  نـرخ قفـل کـردن    :از انـد  تها عبار این رویه. متوقف شد توان میپولی واحد 

توافـق روي هـدف تـورمی     یمت براي محاسبه نرخ تـورم مشـترك،  تعیین شاخص ق

اري مشترك و بـاالخره ایجـاد فرمـولی بـراي     مشترك، تشکیل یک کمیته سیاستگذ

کـردن   بـراي قفـل   2)المللـی  بـین ق نشـر پـول   حـ (تقسیم و تخفیف روي حق اقتدار 

بـا توجـه بـه انـدازه فعلـی      . خرج داده نوعی دقت بکه در این باید مورد ي ارز ها نرخ

یـا   و ، انفعـالی 3گانه، حداقل در بدو امر، دالر نقش محوري و کـانونی  احی پولی سهنو

رو را بـه دالر  یـو  ،ین و بانک مرکزي اروپا ،بانک مرکزي ژاپن. لنگر را ایفا خواهد کرد

را با عملیات بـازار بـاز جبرانـی خنثـی      ثابت خواهند کرد و اثرات پولی مداخالتشان

منظم تشکیل جلسه بدهد  طور بهباید اري مشترك پولی ذکمیته سیاستگ .کنند مین

و باید همه تصمیمات براي تغییر عرضه پول یـا نـرخ بهـره بـا هـدف دسترسـی بـه        

  .رت گیردتورمی مورد اتفاق صو هدفگذاري

که  را گانه بر جزایر نرخ بهره موفقیت و برتري اتحاد پولی سهتوان  میسختی  هب

 ،هدف تورمی مشترك به هر ناحیـه پـولی  . موجودیت دارد، مورد تردید قرار داد فعالً

یـک   عنـوان  بـه ست و کل منطقه که تابع یک عامل خطا دهد مینرخ تورم اتفاقی را 

  . ی برخاسته از نوسانات نرخ ارز دست و پنجه نرم کندثبات ، دیگر نباید با بی»کل«

هـر نـوع   . موضوعات سیاسی نیز مسئله دیگري است که باید مورد توجه باشـد 

  
1- Mundell, 2000b 
2- Seigniorage 
3- Pivot 
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اتحادهاي پولی وقتی به بهترین نحو کارکرد . اتحاد پولی، یک جزء سیاسی مهم دارد

نـواحی  واهـد در  اتحاد پولی کـه بخ . هاي دوست شکل بگیرند دارند که در میان ملت

گیـري ارزي   مانه با هم دارند یـا دنبـال ذخیـره   هاي تجاري خص شکل بگیرد که رویه

البتـه  . هستند تا در روز مبادا از آن بهره گیرند، از اعتماد الزم برخوردار نخواهند بود

کـه الزمـه   بیشتري که ادغام و همکاري  آن روي سکه هم جالب توجه است و آن این

روابط سیاسی بهتر هـم   کننده کننده و تسهیل د تسریعتشکیل اتحاد پولی است، خو

  .خواهد بود

نـه تنهـا   ند توانسـت  مـی  سـه ناحیـه پـولی عمـده     در دوران پس از جنگ سرد

امکان آن بود کـه   شوند، بلکهنرخ ارز در میان خود  بار زیانثباتی  بی سردمدار کاهش

بتواند به حرکتی  قاعدتاًکه  المللی بینجایگاه رهبري خود را در ارتباط با نظام پولی 

  .منتهی شود، مستحکم کنند المللی بینجهت ایجاد یک پول جدید 

  پیشینه پول واحد جهانی

فلزات گرانبها حکم مخرج . هاي قدیم، چیزي شبیه پول جهانی وجود داشت در زمان

هاي متفـاوتی از طـال یـا نقـره      هایی براي کمیت نام صرفاً ها پول. مشترك را داشتند

 14قبل از مـیالد تـا    63اگوستوس که در سال  ردر عهد امپراطو .ندشد می محسوب

اولین امپراطور روم، حکمروایی داشت، واحد جهـانی و فراگیـر    عنوان بهبعد از میالد، 

 2.نامیـده شـد   »بزانـت «یا  »امیزمان«، »سولیدوس«بود که بعدها  1شمارش، یوروس

  .قرن دوام داشت که طی ده ردک میاین واحد پولی نقش واحد شمارش را ایفا 

در دوران رنسانس دالر اسپانیایی  3.هاي دیگري مطرح شد در قرون وسطی، نام

. پوند استرلینگ و دالر آمریکا رواج پیـدا کـرد   ،رواج یافت و در قرون نوزده و بیست

در طول کل دوره تـاریخ بشـري، بـه     و 1971اي بعد از سال ه دههدر فلزات گرانبها 

 صـرفاً ي ملـی  هـا  پولاگر . فرد است هیک واحد شمارش جهانی، منحصر بلحاظ نبود 

مبنا و پایـه   ،لزات گرانبها بودند، محتوي فلزيفهاي گوناگون از  هایی براي کمیت نام
  

1- Aureus 
2- Solidus, Nomisma or Bezant 
3- Seqiins, Florins, Ductats 
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  . کرد میمشترکی را براي واحد شمارش جهانی فراهم 

مستلزم تعمیم همان منطقی است کـه پـول ملـی را     موضوع پول واحد جهانی

طور که منطقی  همان. سازد ي غیرمتمرکز استانی و محلی مرجح میها پوله نسبت ب

اي  براي خـود پـول جداگانـه    نیست و صرفه ندارد که در درون یک ملیت، هر منطقه

مزایاي پـول  . در عرصه جهانی نیز تعمیم داد توان میداشته باشد، همین استدالل را 

هـاي قـدیمی    کـه نسـل   قـدر بـدیهی و روشـن اسـت     ي محلـی آن هـا  پـول ملـی بـر   

ایـاالت   ایجـاد بالفاصـله بعـد از   . گرفتند میدر نظر  تهیابدی ء، آن را جزاقتصاددانان

ي محلی خود را که مبتنی بر پوند، شـیلینگ و  ها پولکلونی قبلی  13متحده آمریکا 

  . پنس بود، منقرض کردند

این امـر  . ناپذیر ادغام سیاسی است اریخی، ادغام پولی، پیامد اجتناببه لحاظ ت

کـه  در طول تاریخ بسیار نـادر اسـت   . براي ادغام پولی بوده است »شرط کافی« نوعاً

ادغـام و  . بـوده باشـد  ) پـول یکسـان  (ملتی یکپارچه در طول تاریخ فاقد ادغام پولی 

 بسـیار واضـح   براي ادغام اقتصادي، امري »شرط کافی« عنوان بهیکپارچگی سیاسی 

امید  یعنی اگر این شرط نبود باید ناهم هست؟  »زمشرط ال«اما آیا این شرط، . است

  شد؟ 

زیـر لـواي یـک دولـت امپراطـوري،       چگونـه اقتصاد جهانی،  بدانیمکافی است 

پول کاغذي واحد درسـت   توانست می چگونه. یک پول جهانی ایجاد کند توانست می

 .ستقابل اعمال و انطباق ا »کل«یک  عنوان بهکند؟ همان شرایط در جهان امروزي 

 تـوانیم  مـی . دارد يقابلیت کاربرد )حاکمیت(» ملت ـ  دولت«طور که براي یک  همان

پذیر و مقبوالنـه بـا    اي عامه گونه ولی ایاالت متحده آمریکا بهبگوییم که اگر سیاست پ

پـول   عنـوان  بـه بهتـر از دالر   المللـی  بـین چه نظام پولی در شرایط حاضر، ثبات بود، 

دالر آمریکـا همـین   نکته اصـلی در مـورد   . غ داشته باشیمیم سراتوانست میروا  جهان

که تسمه از گرده اقتصـاد   است) ثباتی سیاست پولی یري، بیو به تعب(مالیات تورمی 

قدرت نیمه ارشد  حال حاضر ایاالت متحده، تنها ابراما از آنجا که در . کشد جهان می

ودي بـه خـود   جنبه وجـ  این گزینه، تا دهد میدر سرتاسر جهان است، به خود اجازه 
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، ر درون ناحیـه یـورو  حتـی د . گیـري همـین الگـو رونـق یافـت     یورو هم با پی. نگیرد

را بـا بحـران    2010طوري که اروپاي  بهکشورهایی بودند که ناپرهیزي زیادي کردند 

  .پرورانیم در ادامه این محور را هم قدري می. اند بدهی مواجه کرده

  بحران بدهی اروپا

اروپا  هیاتحاد. که یونان اولین قربانی آن بود ایجاد شدحرانی در اروپا ب 2010در سال 

در  ورویـ  اردیـ لیم 110سال  4 درپول  یالملل صندوق بین يبا همکار برآمددر صدد 

ـ    ياعظم آلمان، کشور صدر .کمک کند ونانیقالب برنامه نجات، به   یلـ یم یکـه بـا ب

، در پاسـخ بـه   داشـت مـه نجـات   برنا نیـ در ا ورویـ  اردیـ لیم 22در حد  يادیسهم ز

را بکشـد، اعـالم    ونانیچرا آلمان جور  نکه،یبر ا یآلمان مبن  اعتراضات افکار عمومی

آن را  دیـ کـرد، بلکـه با   یتلق ونانیکمک به  دیرا نبا ونانی یبرنامه نجات مالکه کرد 

نشان از  ونانی یمشکل بده. نمود یتلق) وروینجات (» تر هدف بزرگ« کیبه  یکمک

هنـوز   دیشا د،یبه نقطه اوج رس يالدیم 2008که در سال  یکه بحران مال داشتآن 

  . بودتمام نشده 

 1930از بحـران  . واکنش نشان دادند عیسر ها دولت ،یالملل بین یدر بحران مال

بعـد از بحـران    ها نینزیک. را دنبال کرده و مداخله کردند نزیک هینظر ،درس گرفتند

 یانقباضـ  اسـت یس يبـه جـا   یکردند که اگر مقامات پول انتقاد را مطرح نی، ا1930

 نیبـر همـ  . داد رخ نمـی  30دهه  قیکردند، رکود عم می شهیرا پ یانبساط پول ،یپول

بـر   زیـ بار ن نیا. دخواستند تا مداخله کنند و از دامنه بحران بکاهن ها دولتاساس از 

نجـات   يبـرا  یغربـ  يهـا  دولـت . مداخله کردند ها دولت ،ينزیاساس همان درس ک

 یابیـ مـورد ارز  ینـ یمع يهـا  سازوکار قیها را از طر مسموم بانک يها داراییها،  بانک

 چـارچوب هـا در   بانـک  نیـ ا يا ح ساختار ترازنامـه اصالمجدد قرار داده و از آنجا که 

 شـان خودآب کـرد،   خیـ  همانندها را  بانک هیآنها، سرما ریو نظا یمقررات ورشکستگ

 يهـا  شـرکت عمل را در مورد  نیهم. ها کردند بانک هیسرما شیمبادرت به افزا ساًأر

. بودنـد  یوجوه مـال  ازمندین ه،یسرما شیمداخله و افزا يبرا. انجام دادند زین یرمالیغ
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کـه انـواع    یال؛ در حـ کـرد افـت   یاتیمال يکه درآمدها بود اي گونه بهبحران  عتیطب

  .کردرشد  یدولت يها نهیهز

نجـات   يمداخله دولت برا شیافزا: بودجه شد يدو عامل موجب کسر نیبنابرا

 ای فیاعمال تخف علتبه  یاتیمال يافت درآمدها ؛ ویمالریو غ یمال يها شرکت یمال

ـ    یوجـوه مـال   تأمین يبرا که ياقتصاد يها تیافت فعال . داوراق قرضـه منتشـر کردن

 یوقتـ . در درون اقتصاد جذب شـد  یو به عبارت دندیوجوه را مردم خر نیاز ا یبخش

کـاهش   اوراق قرضـه رو بـه   مـت یق افـت، ی شیدر بازار افزا یعرضه اوراق قرضه دولت

 . اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس است متیرابطه ق. نهاد

اوراق قرضـه، نـرخ بهـره     مـت یق کـاهش خطر وجود داشت که با  نیا بنابراین،

ه مصلحت نبـود،  ب یبحران جهان طینرخ بهره در شرا شیافزا از آنجا که. ابدی شیافزا

ـ بازار باز بـه خر  اتیعمل قیاز طر يمرکز يها بانک بنابراین اوراق  نیـ از ا یبخشـ  دی

 از افـزایش نـرخ بهـره    یانبسـاط  یپول استیس نیاعمال ا قیکردند تا از طرمبادرت 

 طیها هم که در شـرا  بانک. دهنددرصد کاهش  کیحدود  تا و آن را جلوگیري کرده

اوراق اختصـاص   نیخود را به ا ياز پرتفو يشترید، بخش ببردن به سر می ینانینااطم

 . به وام دادن نداشتند يادیز لینامطمئن تما طیدر شرا ، زیرادادند

 يمرکـز  يهـا  بانـک  يها دارایی سو کیفعل وانفعاالت آن بود که از  نیا جهینت

 يهـا  دولـت  ینسبت بـده  گرید يشکل گرفت و از سو یمنبسط شده و انبساط پول

 يا قابـل مالحظـه   شیکشـورها افـزا   نیـ ا تک  تکدر  ،یناخالص داخل دیتول به یغرب

کشور  نیا GDP رصدد 100بالغ بر حدود  کایناخالص دولت آمر ینسبت بده. افتی

دالر  اردیـ لیهـزار م  14» حـدود «کشـور   نیا یناخالص داخل دیارزش تول. شده است

فقـط   که درصد بود 64، 2007سال  انیمزبور در پا یکه نسبت بده یاست؛ در حال

کـه   دوم  یو متعاقـب جنـگ جهـان   سابقه داشته اسـت   1946آن هم در سال  ،کباری

درصد را  126نقطه اوج  ،یناخالص داخل دیبه تول کایآمر لتناخالص دو ینسبت بده

دو سـال،   یاست کـه طـ   يا گونه وضع به زیدر خصوص انگلستان ن. تجربه کرده است

و امکـان آن هسـت کـه مـرز      دیدرصد رس 68و به درصد رشد کرد  25نسبت مزبور 
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 . درصد را هم پشت سر بگذارد 100

 نیا يبرا 1947است که در سال  یکمتر از نسبت )درصد 240( رقم نیا گرچه

 يا گونـه  دوم به یو انگلستان بعد از جنگ جهان کایسرنوشت آمر ، اماشد جادیکشور ا

همـراه بـا    کا،یآمر باالي ياقتصاددوم، رشد  یبعد از جنگ جهان. متفاوت رقم خورد

اتفـاق افتـاد، بـه     يا بهـره  يهـا  پرداخـت که قبل از  يا دجهو مازاد بو نیینرخ بهره پا

را در  یعیکاهش سر ،یمتیق هاي کنترلمتعاقب برداشتن  ، فشار تورمی يهمراه قدر

بود که در  یدرحال نیا. به دنبال داشت 1تولید ناخالص داخلی دولت به ینسبت بده

کـه   یدرصد قـرار نگرفـت و در حـال    100 ریز 1961نگلستان، نسبت مزبور تا سال ا

انگلسـتان   يدوران بـرا  نیکرد؛ ا يسپر ییدهه شکوفا عنوان بهرا  1950دهه ،کایآمر

 . بود اضتیدوران ر

قـرن   یجنگ جهان نیدولت انگلستان بعد از دوم نیسنگ یکه بده میینگو اگر

 کیـ  عنـوان  به اما قطعاً ،انگلستان در جهان بود يرافول امپراطو یعامل اصل ،ستمیب

تـوان   نمـی  ،یکنـون  طیدر شـرا . امر داشت نیدر ا ییسزا هب نقش کننده، عیعامل تسر

 در واقع بعد از. شود میتکرار  کایآمردر  یهمان اتفاق قبل که کرد ینیب شیپآسانی  به

 دیبا. سال کاستند انیسال يبرا ییگرا از دامنه مصرف ها ییکایدوم، آمر یجنگ جهان

دارد و پولش، عنصر  یخاص یژگیو کایبه هر حال آمر. افتد می یبار چه اتفاق نیا دید

 ياست که بتواند به اتکـا  ینیب شیکشورهاست و قابل پ گرید یالملل بین ریذخا یاصل

 نیـ ا جیو بـه تـدر   دهیرا به دوش کشـ  یدولت یبده نیبار سنگ شتر،یب یانبساط پول

ـ با ا یغرب يکشورها ریاما سا ،کند تیریمشکل را مد  یگسـتردگ  نیـ بـه ا  تیـ مز نی

دهنـد تـا    می اتیتوانند شاهد باشند که آنها مال نمی دهندگان اتیمال. ستندیرو ن هروب

 يکشـورها . کنـد  ریسراز گرانید بیبهره به ج يها پرداختدولت از محل پول آنها، 

 یـی در جهـت حفـظ همگرا   اند متعهد بوده نیمابیطبق معاهدات ف ورویعضو منطقه 

از جمله متعهد بـوده و هسـتند کـه نسـبت     . خود تالش کنند ياقتصاد يها شاخص

 یبـده فراتر نرود و نسـبت   شان یناخالص داخل دیدرصد تول 3از  ،بودجه آنها يکسر

 یهـ یتنب سازوکاردرصد فراتر برود؛ اما  60از  دینبا زین یناخالص داخل دیدولت به تول
  

1- Growth Domestic Production 
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  . تعهدات را نقض کنند وجود ندارد نیاکه  ییکشورها يبرا

بالغ بر  ،2009در سال  اش یناخالص داخل دیبه تول ونانیبودجه  ينسبت کسر

 اضـت یاعمـال برنامـه ر   رغـم  علـی  زیـ ن 2010سال این رقم براي درصد بود و  6/13

 .باشـد  مـی درصد  9، حدود را رفته رفته به خروش واداشت ونانیکه مردم  ياقتصاد

است که اغلب آن در دسـت   وروی اردیلیم 300بالغ بر  ونانیقرضه دولت  مانده اوراق

 کیـ کـه   ـ   1»اسـتاندارد انـد پـورز    مؤسسـه «. اسـت  ورویفعال در منطقه  يها بانک

داده و آنهـا را در   کـاهش را  ونـان یاعتبـار اوراق قرضـه    ـ  است یسنج اعتبار مؤسسه

اصـطالح   یمال يدر بازارها اصطالح نیا. کرده است يبند طبقه 2»بنجل«زمره اوراق 

 يادیـ کننـد، امکـان ز   می دایوصف را پ نیکه ا يا اوراق قرضه. است يا شناخته شده

مشـکل   کیـ در ورطه  ار ییاروپا يها بانک مجدداً تیوضع نیلذا ا ،نکول دارند يبرا

 يا اوراق نکول شوند، دور تـازه  نیکه چنانچه ا داشتوجود  ینگران نیا. تازه قرار داد

از مداخالت  يا از آن، دور تازه زیپره يدر اروپا رقم بخورد و برا یبانک یشکستگاز ور

  . دیآ الزم  یدولت

 نیـز بازار اوراق قرضه در پرتغـال  . شود نمی صهخال ونانیترس از نکول فقط به 

. داشتوجود  ییدهایترد نیز ایو اسپان ایتالیدر مورد اهمچنین . نشان داد ییها ضعف

اروپا بعد از آلمـان اسـت و در هسـته     يسهامدار بانک مرکز نیدومکه  ،فرانسه یحت

بـه   لتدو یشد نسبت بده می ینیب شیکه پ بود یتیقرار دارد، دچار وضع وروی یاصل

 نیـ در ا بنـابراین، . درصد را پشت سر بگـذارد  100در آن، مرز  یناخالص داخل دیتول

 ونـان یاز اوراق قرضـه   تیاروپا مجبور به حما يبانک مرکز که داشتاحتمال  طیشرا

تـوان   مـی  ،توجه به مراتـب فـوق   با. فوق بکاهد یاز دامنه نگران بیترت این  بهشود تا 

جهـان در حـال    ينسبت بـه رشـد اقتصـاد    ها ینیب وشکرد که گرچه خ يریگ جهینت

، همچنـان هشـداردهنده و   2008 یالملل بین یبحران مال اثرات منفی؛ اما بود تیتقو

اروپـا را بـا    هیـ اتحاد تیکه تقو بود یعامل ،یغرب يها دولت نینگس یبده. بود يجد

  
1- Standard and Poor’s 
2- Junk 
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 تیـ عـدم رعا  يبـرا  یهـ یمقـررات تنب  تاداشت اروپا را وا هیاتحادو  کردهمراه  تأخیر

مثبـت   یباز هم داشتن نگرشـ  صورت نیدر ا. کشورها وضع کند یضوابط انضباط مال

 تیـ مـدت و تقو ندبل يرشـد اقتصـاد   يمناسـب بـرا   يبسـتر  عنوان به یبه ثبات پول

  1.است هیتوج يمدت همچنان داراکل بلند عرضه

 پول واحد جهانی

ثبات بـود، نظـام پـولی    باولی ایاالت متحده آمریکا پیش از این گفتیم اگر سیاست پ

قابـل اجـرا باشـد     یک گزینه خوب توانست میروا  پول جهان عنوان بهدالر  المللی بین

  .آن را قبول کنداست  که البته آمریکا زیر بار نرفته و بعید

 ، آن اسـت کـه جهـان از تعـداد زیـادي     قضیهنقطه افراطی آن سوي دیگر این 

بـر   یک هیچتشکیل شده که ) به لحاظ اندازه اقتصادي(کشورهاي کوچک و متوسط 

رار بود هر کشـوري پـول   صورت اگر ق  در این. نداشت برتريدیگري هژمونی ناشی از 

یـک   کـه  ایـن مگر  شد میایجاد  مرج و وقت هرج ن، آکندخود را تولید کاغذي خاص 

اي بـراي همگـان در آن    وق منصفانهکه حق شد میسازماندهی  المللی بیننظام پولی 

آقاي ماندل عقیده دارد دیر یا زود، یکی از ایـن سـه گزینـه ظـاهر     . گردید لحاظ می

فاقی یک ، پذیرش انفرادي و اتالمللی بینتوافق در مورد یک پول کاغذي : خواهد شد

، یا توافق در مورد اسـتفاده  المللی بینپول  عنوان بهطال یا نقره  مانندکاالي مشترك 

گـرم طـال    100 مشترك نظیر یـک اونـس یـا فرضـاً     المللی بیناز یک واحد کاالیی 

  . مشترك المللی بینواحد شمارش  عنوان به

کـه   2»نیتیحوزه ام«توافق نوع اول به لحاظ مذاکره و نظارت، در خارج از یک 

 هاي زیادي دارد و دورنمـاي آن فعـالً   ها به دور است، دشواري گیري از منازعات و در

سـزایی در میـزان    هنقش ب ،بشري سیاسی و درك البته اراده. رسد میضعیف به نظر 

الذکر،  هاي فوق دومین و سومین نوع رهیافتاما . کند میپذیري این گزینه ایفا  امکان
  
اقتصـاد،   دنیـاي  ،»غرب و خطـر بازگشـت بحـران جهـانی     نیسنگ يها یبده«قضاوي، حسین،  -1

  .1388اردیبهشت  15چهارشنبه 

2- Security Area 
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دارد کـه در تـاریخ گذشـته     1)فلـز گرانبهـا  (اي  تانداردهاي سـکه نطباق زیادي با اسا

  .بر نظام پولی حکمفرما بوده است 1971بشري قبل از سال 

ایـن بـود کـه     ،مبتنـی بـر فلـز گرانبهـا     المللـی  بینمزیت اصلی استانداردهاي 

ام ادغـ کـه   ند جهان را به درجه باالیی از وحدت پولی برسـانند بـدون ایـن   توانست می

حساسـیت   ،استانداردهاي مبتنی بر فلز گرانبهـا  .ریحی وجود داشته باشدسیاسی ص

موضوع اصـلی در   .کند میاي مرتفع  را نیز به نحو قابل مالحظه 2مربوط به حق اقتدار

پـولی   رفـرم گونـه  این اسـت کـه احتمـاالً یـک ابرقـدرت، هر      المللی بینتاریخ پولی 

تضـعیف   المللـی  بـین ش در مبادالت خاطر اینکه نقش انحصاري پول هرا، ب المللی بین

تـرین   م و ایاالت متحده در قرن بیستم، عمدهبریتانیا در قرن نوزده. نپذیرد، شود می

  . اند بودهراه پذیرش یک واحد شمارش جهانی  در موانع

پا به عرصه وجود  ویور. وضعیت ابتداي قرن بیستم، در حال دگرگونی استاما 

 گیـري  شـکل ن دارد و بـه ایـن ترتیـب نحـوه     یـوآن حرفـی بـراي زد    ،گذاشته است

رو دید کـه دالر   زمانی را در پیش توان میمالی در حال دگردیسی است و  هاي قدرت

در چنـین اوضـاع و   . رواي متعـددي سـر کنـد    ي قـوي و جهـان  ها پولبا  باشدناچار 

پول جهانی را در راسـتاي منـافع    ،بزرگ هاي قدرتکه  وجود دارداحوالی، امکان آن 

در غیـر  . تري در این خصوص صـورت گیـرد   خود ارزیابی کرده و فکرهاي جدي یکل

گرفـت، یـا    نشـأت از آمریکـا   2008یی نظیر آنچه در سـال  ها بحرانصورت، بروز  این

رزه درخواهد در اروپا اتفاق افتاد، هر از چند گاهی جهان را به ل 2010آنچه در سال 

راهکار آن ترویج فکر ایجـاد  و  حتراز استها تا حد زیادي قابل ا این جهان لرزه. آورد

  . پول واحد جهانی است

قبل از اینکه بحث را در خصوص پول واحد جهانی به پایان برسانم، الزم اسـت  

 نیـز بنایی آن بحران  علت زیرکه یابیم  میرا مرور کنیم و در 2008یکبار بحران سال 

  .کند میافت همین مالیات تورمی است که دالر آمریکا از جهانیان دری

  
1- Specie Standards 
2- Seigniorage 
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  20081سال  المللی بینتحلیل بحران مالی 

شـاخص داو   ریاخ  چند هفته در که اعالم شد 19/7/1387در اخبار روز جمعه مورخ 

 دهیرسـ  8000به حدود  14000و از رقم حدود  افتهیدرصد کاهش  40جونز حدود 

. تدرصد کاهش داشـته اسـ   10حدود  زین ایاروپا و آس يها بورس يها شاخص. است

واقعه  نیمختلف از ا يرهبران کشورها. بود انیدر م یمال قیبحران عم کیسخن از 

 1930  دهـه  پـس از  طیشرا نیتر یدر بحران کایاقتصاد آمر. کرده بودند یاظهار نگران

 يدالر اردیلیم 2700بودجه  درصد 25( يدالر اردیلیم 700طرح نجات . قرار داشت

 2005 سـال  سال رشد در 5پس از  کایدر آمرفروش مسکن  2.اجرا شد) دولت فدرال

 یکـه در اوراق رهنـ   ییهـا  بانک. فول گذاشترو به ا 2006 سال اما در. دیبه اوج رس

بحـران   توانست می يبانک مرکزاگر  و کردند دایکرده بودند، مشکل پ يگذار هیسرما

  .آورد می نییپازودتر نرخ بهره را  ،کند ینیب شیرا پ

از تـرس رکـود    نرخ بهره ي دوقلوها با حمله به برج ،2001در واقع در سپتامبر 

وام  ژهیو به ،وام يتقاضا برا). کوتاه یدر مدت درصد 1به  درصد 6از (کاهش داده شد 

 ی، درماندگ)رونق کاذب ای یمال ابحب( مسکن متیق شیکه افزا افتی شیافزا ،خانه

ان اعتمـاد در وام  و بحـر  اوراق و مسـکن  مـت یپرداخت اقساط، متعاقب آن افت ق در

. را نداشـت  یبحرانـ  نیانتظـار چنـ   کایآمر يبانک مرکز. را به دنبال داشت یبانک نیب

ــآ ــانک اي ق ــرن برن ــدر ) 2007اوت ( یب ــانیب کی ــت  هی ــار داش ــحما«: اظه از  تی

 !»سـت ین ياند، در شأن بانک مرکز غلط خود شده میتصم یکه قربان یگذاران هیسرما

بـزرگ   يگـذار  هیسـرما  بانک 5از  یکی ،3»بیر استرنز« هیانیب نیاما چند روز بعد از ا

دالر سقوط کرد و  2دالر به  63سهام آن از  متیق. دیروز فروپاش 7در عرض  ،کایآمر

 ،ینگینقـد  قیـ تزر: آورد عملشرح به  نیبه ا ییها دخالت يباعث شد که بانک مرکز

  
، مؤسسه 1، ج اقتصاد پول، بانکداري و بازارهاي مالیفردریک، مشکین، ترجمه حسین قضاوي،  -1

 .426تا  418ص  1388عالی آموزش بانکداري، 

شد و مشابه آن، بلکه آقاي بوش دوم اجرا  ريت، در آخرین روزهاي ریاست جمهواین طرح نجا -2

  .آقاي اوباما اتفاق افتاد دوره ریاستتر، در  قدري گسترده

3- Bear Stearns 
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 التیهتسـ  ،يمرکـز  يهـا  بانـک  ریبـه سـا   يسـوآپ دالر  ياعطـا  ل،یکاهش نرخ تنز

 يبـرا  فـدرال رزرو  از هیـ اول رندگانیگ وام به وام  قهیوث عنوان بهمدت، قبول سهام  بلند

را » بیر اسـترنز « تا1بانک جی پی مورگان چیس دالر به ونیلیم 30 يبار، اعطا نیاول

 85وام  قـه، یوث عنـوان  بـه  »بیـر اسـترنز  « شرکت فیعض يها ییدارا رفتنیو پذ بخرد

2»آمریکایی المللی بینه گرو« به يدالر اردیلیم
 ـ  کـا یآمر   مـه یب شـرکت  ترین بزرگـ  

  توسـط  1930  بـار پـس از دهـه    نیاول يبرا يگذار هیسرما يها بانکقرض دادن به 

تر دست  تا به منابع ارزان ،به بانک يگذار هیدو شرکت سرما لیتبد  ، اجازهفدرال رزرو

هـم   6مـن بـرادرز  ل د،یـ راخر 5»چمریل لـن «4 بانک آمریکا بحران نیبه دنبال ا 3،ابندی

  ؟ گرفتت أبحران از کجا نش نیخاستگاه ا یبه راست. کرد یاعالم ورشکستگ

  2008ی بحران خیتار لیلتح

. میشـروع کنـ   کـا یآمر  متحده االتیا يها بحث را از ساختار ترازپرداخت دیده اجازه

 تیـ قابلمنحصر بـه فـرد دالر کـه     یژگیو يدوم، به اتکا یپس از جنگ جهان کایآمر

. داشـته باشـد   يجار تراز حساب يکسر وستهیصورت پ به طال بود، توانست به لیتبد

 چیهـ . نباشد مواجه يجار تراز حساب  ظهقابل مالح يبا کسر کایکه آمر ستین یسال

 يکسـر  يدر ازا ، زیـرا را داشته باشـد  یتیوضع نیتحمل چن توان تواند مین يکشور

بدهنـد و   گـران یخود بـه د  المللی بین ریاز ذخا دیمزمن، کشورها با يجار تراز حساب

روا بـه   جهـان ارز  ایـ وارداتشان نسبت به صادرات کاالها و خدمات، طـال   فزونیبابت 

 نیـ روا بـود، ا  که خود خـالق ارز جهـان   کایاما در مورد آمر. طلبکار بدهند يکشورها

ول قابـل  تنهـا پـ   دالر ،یبعد از جنگ جهـان . آمد میبه حساب ن یالزام مشکل چندان

 کـا یآمر. دارند  خود را به دالر نگه ریها عادت کردند ذخا لذا کشور. به طال بود لیتبد

فـروش اوراق خزانـه    قیآن از طر تأمینبودجه و  يکسرو استفاده کرد  تفرص نیاز ا

  
1- J.P.Morgan Chase 
2- American Internal Group 
3- Morgan Stanly- Goldman Sachs 
4- Bank of America 
5- Merrill Lynch 
6- Lehman Brothers 
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در واقـع  . فراهم کـرد  این کشورفراوان را در  يا اقدامات توسعه  نهیبه فدرال رزرو، زم

 یانسان  هیها و سرما آن، کاال يداد و در ازا انیچاپ کرد و به جهان یگکاغذ رن کایآمر

قابـل  دیگـر  اعـالم شـد دالر،    هم کـه  70  دهه در یحت. را به خدمت گرفت انیجهان

. خـود بـه دالر نداشـتند    ریذخـا  يجز نگهدار يا کشورها چاره ست،یبه طال ن لیتبد

مبـادا   کردنـد  مواظبـت مـی  ه و آلمان بودنـد کـ   نیژاپن، چ لیاز قب ییکشورها یحت

 نیـ کـا از ا یلـذا بـاز هـم آمر   . ها کاسته شـود آن ریو ارزش ذخا دیایب نییارزش دالر پا

را در قبـال چـاپ دالر بـه     انیـ جهان یانسـان   هیفرصت بهره جست و کاالهـا و سـرما  

 نیـ ا ن،یکشور چـ  يو ظهور قدرت اقتصاد ورویامروزه با متولد شدن . خدمت گرفت

  .است میتقسدر حال  وآنیو  ورویدالر،  نیخارج شده و ب ينحصاراز حالت ا یژگیو

 یژگـ یو نیچ وآنیو  نی ورو،ی برابردالر در  زشمدت ار انیافت م لیاز دال یکی

توانست هر سـاله   کایآمر و جا ختم نشد نیاما کار به هم. دالر است یهژمون فیتضع

سال، حـدود   انیسال کایآمر یعنی ،را تحمل کند يجار حساب يدالر کسرها  اردیلیم

 انیرا از ماحصل تالش جهان رانیا یناخالص داخل دیتول يدو برابر ارزش امروزیک تا 

و  ینفت يختم نشد، دالرها زین نجایبه ا مسألهاما . است دهیبه درون اقتصاد خود کش

و اروپا شده بـود،   نیچ ،ینفت يکشورها دیکه در پرتو فروش کاال، عا ییدالرها ریسا

 رغـم  یعل کا،یآمر  هیحساب سرما بنابراین،. نداشت کایدر آمر يگذار هیز سرماج ییجا

  . نبود یمنف یلیدر خارج از کشور، خ انییکایآمر يگذار هیسرما میحجم عظ

 يدوبـاره از مجـرا   زیـ ن کایخارج از آمر ياست که دالرها نیا دهیپد نیمفهوم ا

. شـود ع اوراق بهـادار  انـوا  دیـ شـد تـا صـرف خر    ریسـراز  کـا یبـه آمر  هیحساب سرما

بود که  ییها نهیسهام گز دیو خر یاوراق رهن دیاوراق قرضه، خر دیخر ،يارگذ سپرده

 ژهیـ بـه و  یاقتصـاد جهـان   یدگیتن امر، درهم نیمفهوم ا. انتخاب شد انیتوسط جهان

کـه  نیکمـا ا . بود کایآمر یمال يها در بازار یعرب يژاپن و کشورها ن،یاقتصاد اروپا، چ

امـروز،  . رغبـت نشـان دادنـد    المللـی  بـین  یلمـا  يبازارهـا  ریبـه سـا   نیزها  ییکایآمر

جنـوب   يایو آسـ  نیژاپن، اروپـا، چـ   یمال يقدر به تحوالت بازارها همان انییکایآمر

 تیحساس وركیویبورس ن ریخودشان نظ یمال يکه به بازارها هستند حساس یشرق
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 يبه بازارهـا  شان تیحساس. درفتار را دارن نیها هم هم ییکایآمرریغ. دهند مینشان 

 المللـی  بـین  یمال يبازارها یدگیدرهم تن ،يامروز طیدر شرا. است ادیز کایآمر یمال

.مانند است یب
1  

 

  جاري آمریکا حساب تراز ـ 6نمودار 

  )میلیارد دالر(                       

 

  
1- http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009 
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  چینحساب جاري  تراز ـ7نمودار 

  )میلیارد دالر(                 

  

  ژاپنجاري  حساب زترا ـ8نمودار 

  )میلیارد دالر(                  
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   آلمانحساب جاري  تراز ـ9نمودار 

  )میلیارد دالر(   

  

  فرانسهجاري  حساب ترازـ 10نمودار 

 )میلیارد دالر(             
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  انگلستانجاري  حساب ترازـ 11نمودار 

  )میلیارد دالر(             

  
  

لت زیربنایی آن یعنی سیطره دالر نظر از ع ، صرفریحران اخبراي آنکه بدانیم ب

اوراق  کایآمر یمؤسسات رهن بهتر است بدانیم، ایجاد شدبر مبادالت جهانی، چگونه 

را بـا   یاوراق رهنچنانچه . به فروش رساندند یرهن يها را بر اساس وام يادیز یرهن

. سـت یحجم آن کـم ن  کهشود  مشاهده می م،یکن سهیمقا یو مال یپول يها ابزار ریسا

نظـارت  . بـود گرا آزاد یاقتصاددان کا،یفدرال رزرو آمر یکل قبل سیرئ ،سپنیگر يقاآ

درصـد   120تـا   کایدر آمر یمؤسسات رهن. صورت نگرفت یرهن يها وام يرو یخوب

معـامالت   يها بنگاه. کردند می مبلمان هم وام اعطا يبرا یحت. ارزش ملک وام دادند

  . بروندقرض  ریز شتریروز به روز ب تا کردند می بیامالك هم خانوارها را ترغ

بر اساس شاخص  در آمریکا، سطح عمومی قیمت 2005تا  1950 هاي سال در

که  ستیاز کشورها ن یبرخ مانند یعنی. ها، حدود شش برابر شده است متیق یضمن

مسکن در  متیآنکه متوسط رشد ق ایبرابر شود  مسکن دو متیسال ق کی ضدر عر

 داشـته باشـند   دیـ ند امتوان میها ن لذا خانوار. درصد باشد 20دنه حدومدت، ساال انیم
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شـان را در بـازار    نـد خانـه  توان می امدند،یبرن یرهن يها س اقساط وامچنانچه از پ که

آن اسـت کـه    تیـ واقع. ببرنـد زیادي هم سود کنند و  هیرا تسو یبفروشند و وام رهن

هـا   انستند از پـس اقسـاط وام  رفته، نتورفته  ریاخ يها در سال ،ییکایآمر يخانوارها

 ادبازار مسکن با مـاز . در معرض حراج قرار گرفت يگریپس از د یکیها  خانه. ندیبرآ

 یرهنـ  يها از وام يا بخش قابل مالحظه تیوضع نیا. مواجه شد متیعرضه و افت ق

 یهـا اوراق رهنـ  آن يبودنـد کـه رو   ییها ها، همان وام نیا. کرد لیتبد »وام بد«را به 

فنـی  « یتحـت ضـمانت دو شـرکت عمـدتاً دولتـ      هیشده بود و در بازار سرمامنتشر 

   .بود دهیبه فروش رس2»فردي مک« و1»می

 ای یاوراق رهن یه کسانچ
3
MBS  در  گـذاري  هاي سرمایه نهادانواع  ؟خرند میرا

 مـه، یب يهـا  شـرکت  ،يتجـار  يهـا  بانـک  ،یشامل مؤسسات بازنشستگ کایداخل آمر

ـ انداز خود را صـرف خر  که پس ییکایتگان آمرشامل بازنشس(خانوارها  اوراق  نیـ ا دی

 يتـا بـرا   کنند میاوراق  نیا دیخرکه درآمد مازاد خود را صرف  ی، کارمندانکنند می

. هســتنداوراق  نیــا داریــخرنیــز هــا  یو خــارج) کســب کننــد يروز مبــادا درآمــد

قـرار   دارانیـ خر نیا لیستدر  نیزو عرب  ییاروپا ،يا کره ،یژاپن ،ینیداران چ هیسرما

 يدالر يهـا  یـی در دارا یشـرق  جنـوب  يایآسـ  يارز ریذخـا  میبـدان  ستیبد ن. دارند

 یبـ یکشـورها بـه صـورت تقر    نیـ از ا یبرخ یخارج ریذخا. است دهش يگذار هیسرما

 ؛300 ،یجنـوب  کره ؛300 ،وانیتا ؛300 ،هند ؛1000 ،ژاپن ؛2000 ،نیچ: ازاند  عبارت

 اردیـ لیم 40 نیپـ یلیو ف 90 ،لنـد یتا ؛100،يمـالز  ؛160 ،کنگ هنگ ؛170 ،سنگاپور

و مشـارکت در   يگـذار  هیسرما يها شرکت سیسأبا ت زیها ن عرب ،مثال عنوان به. دالر

تحـوالت مـرتبط    نیـ اروپـا، بـا ا   UBS و کـا یآمر نچیـ ل لیمر ،یتیس يها سهام بانک

  .ندهست

 نیـ در ا يگذار هیبه سرما یمال يو هم نهادها یهم اشخاص خارج ،طور کلی به

آن شـد   جـه ینت. و اوراق سهام، رغبت نشان دادند یبده يها ابزار ریاوراق در کنار سا

 یاوراق رهن. شد تیسال تقو انیسال يبرا کایمنقول در آمرریاموال غ یمال تأمینکه 
  

1- Fanni mai 
2- Fredi Mac 
3- Mortgage Backed Securities 
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بـود، حالـت    یمنقـول متکـ  ریغ قیکه خـود بـه وثـا    یرهن يها وام يمنتشره به اتکا

تحـت  ( کـا ینادرسـت فـدرال رزرو آمر   يگذاراستیبا سبه خود گرفت اما  ینقدشوندگ

 یمال يامروز بازارها ،)بود ااقتصاددان کامالً آزادگر کیکه  سپنیآلن گر يآقا يتصد

  .مواجه شده است نویدوم يباز سکیر کیبا  المللی بین

   نویدوم يباز سکری

اگر ، اند دادههم تکیه ه یکی پس از دیگري ب قطعاتاي است که  گونه مینو بهبازي دو

به هر دلیل یا بر اساس هر نوع تحریکی، تعادل خود را از دسـت  یکی از این قطعات 

یکی ل شده و سایر قطعات نیز دچار عدم تعاد در اثر این حرکت، ،و سقوط کند دهد

قابـل   عـد بازارها از دو ب نیدر ا نویمدو يباز تیخاص. کنند پس از دیگري سقوط می

در  ،کـه  دوم ایـن  ؛شـود  می دهیدر انواع ابزارها د نویدوم يز، باکه اول این :توجه است

 سـک یبا ر یابزار مال کی یوقت. آن قابل مالحظه است سکیها ر واع بازارها و بورسان

هستند ) یاوراق رهن(ابزار  نیا  که دارنده يگذاران نهاد هی، سهام سرماشود میهمراه 

 يها و مؤسسات اعتبـار  انواع بانکسهام  متیق بنابراین. شوند یهمراه م سکیبا ر زین

و  شـود  مـی نهادها خالصه ن نیسهام به ا متیافت ق. یابد کاهش میاوراق  نیا دارنده

ـ ا. دهـد  میقرار  تأثیررا تحت  یمال يکل فعاالن بازارها  الحظـه گونـه اسـت کـه م    نی

کـاهش   8000بـه حـدود    14000از حدود در مدتی کوتاه جونز شاخص داو شود می

سهام،  رینظ(ابزارها  ریبه سا) یاوراق رهن( یابزار مال کیاز  متیافت ق ینعی. یابد می

  .کند می تیبه سرعت سرا زین) رهیاوراق قرضه و غ

بـازار   ماننـد بازار  کی که زمانی .مصداق دارد نیز یمال يدر بازارها نویمدو يباز

کـه   نیـز  یخـارج  يگذاران نهاد هی، سهام سرماشود میبحران مواجه  نیبا ا وركیوین

و  ایآسـ  یمال يبازارها ند،یفرا نیا. گیرد میقرار  تأثیراوراق هستند، تحت  نیا  دارنده

 10حـدود   زیـ بازارهـا ن  نیـ ا يها شاخص نکهیکما ا. دهد میقرار  تأثیراروپا را تحت 

  .درصد افت کرد

 يها وام. است يا گسترده یمال يها بازار يدارا کا،یآمر گفت توان میدر مجموع 
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 32و اوراق قرضـه   درصـد  11، سـهام  درصد 38 یبانکریغ يها ، وامدرصد 18 یبانک

 یبازار پول از ابزار متنـوع . دهند می لیبازار را تشک نیشده در ا زیاز منابع تجه درصد

هزار  2از  شیمدت، ب کوتاه  خزانهدالر اسناد  اردیلیهزار م کیاز  شیب .برخوردار است

 500حـدود   ،يدالر اوراق تجـار  اردیـ لیهـزار م  2 سپرده، حدود یدالر گواه اردیلیم

آن بـا   یوسـتگ یاز عمق بـازار پـول و پ   تیحکا ،غیرهو  ییاروپا يدالر دالرها اردیلیم

ان دالر سـهام، هـزار   اردیـ لیهـزار م  20از  شیبـ همچنـین  . دارد المللی بین يبازارها

 اردیـ لیهـزار م  3 ،یدالر اوراق قرضه شرکت اردیلیهزار م 3 ،یدالر اوراق رهن اردیلیم

 يهـا  اق بهـادار شـرکت  دالر اور اردیـ لیهـزار م  3بلندمـدت،   یدالر اوراق بهادار دولت

 تیجمع ونیلیم 312 کایآمر. دارد کایآمر هیاز عمق بازار سرما تیحکا غیرهو  ،یدولت

تعـداد  . دالر اسـت  اردیـ لیهـزار م  14آن حـدود   یداخلـ ناخـالص   دیارزش تول. دارد

 يمؤسســه اعتبــار 11000تعــداد . بانــک اســت 7500از  بــیش کــایآمر يهــا بانــک

در  یمال يها انواع واسطه يها ییارزش دارا. است تیمشغول فعال کایدر آمر یبانکریغ

از  یمـ یکا، حـدود ن یبانک اول آمر 10البته . دالر است اردیلیهزار م 40حدود  کایآمر

بـه  . سـابقه اسـت   داراي کـا یدر آمر یبحران مال. دارند اریرا در اخت یبانک يها ییدارا

بانـک   150حـدود  ساالنه طور متوسط  ، ساالنه به1995تا  1985 طور مثال، در دهه

گونـاگون جهـان، مداخلـه     يدر کشورها یبحران مال. ورشکست شده است کایدر آمر

 یامدادرسـان  نـه یمثـال، هز  عنوان به. بر بوده است نهیو هز داشتهها را به دنبال  دولت

هـا   سـال  یبرخ يبرا یناخالص داخل دیاز تول يها را برحسب درصد ها به بانک دولت

 در يانـدونز  ؛درصـد  55 ،1982تـا   1980 يهـا  سـال  در نیآرژانتـ  .میشو یم ادآوری

 47 ،2005 ــ  1990 يهـا  سـال  در نیچـ  ؛دـدرصـ  55 ،2002ـ  1997 ايـه الـس

 يهـا  سـال  در یجنـوب  کـره  ؛درصد 31 ،2005 ـ 2000 ايـه سال در هـیترک ؛درصد

 يمـالز  ؛درصـد  24 ،2005 ـ 1991 ياـه الـس درژاپن  ؛درصد 28 ،2002 ـ 1997

تـا   1988 يهـا  سـال  یطـ  کایو باالخره آمر ؛درصد 16 ،2001 ـ 1997 يها سال در

  .درصد 3 ،1991

 شد، شـاخص صـنعتی داو   دهینام »سیاه دوشنبه«که  1987ماه اکتبر سال  در
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روزه در تـاریخ   کیـ یشـترین کـاهش   کاهش داشت، کـه ب  درصد 20جونـز بیش از 

هاي فعال در حوزه فنـاوري   سهام شرکت  سقوط قیمت ،2000در مارس . بود کایآمر

به حدود  5000از  ،بود يوراثر از سهام فنأمت شدیداًباعث شد شاخص نزدك که  زین

و  یخیسـوابق تـار   مـرور  .ابـد یکـاهش   2002و  2001در سـال  ) درصد 60( 1500

سـابقه   یب در سطح جهان ،یمال يها از آن دارد که بحران تیحکا المللی بینتحوالت 

معقـول   یزمـان  دوره کیـ بتوانـد در   یوجود دارد که بحران فعل دیام نیلذا ا. ستین

نخواهـد   بیآسـ  یکه جهان از بحـران فعلـ   ستیبدان معنا ن نیالبته ا. شود تیریمد

 يریپـذ  تیآن و سرا امنهد یگستردگ. کننده است واقعاً نگران یبلکه بحران فعل ،دید

 در ایـ دن یمـال  يحـاکم بـر بازارهـا    دیـ به خاطر روابـط جد  ون،گوناگ يآن به بازارها

.است ریمنحصر به فرد بحران اخ یژگیبازارها، و یدگیتن و درهم ریاخ يها سال
1  

  بندي جمع

 در. جاي پوند را گرفـت  المللی بیندالر آمریکا در معامالت بعد از جنگ جهانی اول، 

ال ودز کـه در سـ  بـرتن و  المللـی  بیننظام پولی . دالر قابل تبدیل به طال بود ،امر بدو

اتصال دالر به طـال  . به طال بود بودن دالر قابل تبدیل مبتنی بربنا نهاده شد،  1944

اقتصـاد   بهمهابا منتشر نشود و از طریق تزریق آن  از آن جهت بود که دالر آمریکا بی

اما این ضـابطه رفتـاري حتـی در دوران سـیطره      ،ل نشودجهانی، تورم به دنیا تحمی

پـول   المللـی  بـین صـندوق  لـذا  . برتن وودز هم از سوي آمریکا محترم شناخته نشـد 

تا بتواند بر ایـن ضـابطه رفتـاري نظـارت      ایجاد شدزاده توافقات برتن وودز  عنوان به

دچـار   اگـر  ،بـود  متصـل کشورهاي دیگر هم که پولشـان بـه دالر    عالوه بر آن، .کند

  . صندوق قرار گیرند هاي مشمول کمک ،شدند ها پرداختدر تراز یمشکل

 الملل بتواند رونق گیرد هاي ارز بود تا تجارت بین در این فضا اصل بر ثبات نرخ

امـا ضـابطه   . رونق تولید فراهم گـردد حاکم و نهایتاً ثبات قیمتی در عرصه جهانی  و

  
اقتصـاد پـول،    .حسین قضاوي: مترجم ،مشکین فردریک: تر مراجعه شود به براي اطالعات مفصل -1

  .1388 ،ایرانبانکداري، آموزش سسه عالی ، مؤ1، ج بانکداري و بازارهاي مالی
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 1971در سـال   .زیـر پـا گذاشـته شـد     بود عمـالً  مقید  به آناري که آمریکا باید رفت

ن توافق را طرفه ای لذا یک ،پایبند به قابلیت تبدیل باشد تواند مین که دریافتآمریکا 

خواست از عارضه نوسانات ارز رنج بکشد به سمت پول واحـد   اروپا که نمی. به هم زد

امـا   ،زان بـود گرچه اروپا خـود از نوسـانات ارز گریـ   احرکت کرد و جالب آن است که 

که به جـاي تحکـیم    در مسیري قرار گرفتپول  المللی بینصندوق  برگرایش حاکم 

را  المللـی  بینهاي نظام قبلی، اساسنامه صندوق  یارسایو رفع ن المللی بیننظام پولی 

عـدم  «. شناخته شود »نظام«ي ارز خود یک ها نرخکه شناوري  کردح اصالبه نحوي 

چیـزي کـه   . خود یک سیستم تلقـی شـد   ،نبود سیستم. نامیده شد »شیء«، »شیء

تـا  . براي دنیا خوب تلقی شد ،دراي اروپا بد بود و از آن گریخت تا به پول واحد برسب

. آمـد  شناور ارزي به صورت یـک تـابو در   »نظام«حدي خوب تلقی شد که انتقاد از 

ی درآمـده  به شکل 1971ویژه بعد از سال  هشرایط جهان بعد از جنگ جهانی اول و ب

 المللـی  بـین اي از حـق نشـر    نوشـته  منصـفانه و نـا   بر اساس قاعده غیـر  است که دالر

بخـش اعظـم ایـن     زیـرا  ،از سیاست انبساط پولی ندارد ترسیبرخوردار شده است و 

ون آنکـه نگرانـی تـورمی بـراي     دو بـ  شود میانبساط پولی در خارج از آمریکا تخلیه 

با اخذ مالیات تورمی از  ،)در داخل آمریکا ها قیمتدر عین ثبات (آمریکا داشته باشد 

 کـه نیستم  به این معتقدمن . ببلعدمهابا کاال و خدمات دنیا را به سمت خود  دنیا بی

دهنـدگان آمریکـایی پرداخـت     ا در افغانسـتان و عـراق را مالیـات   هزینه جنگ آمریک

ن امر اعتقاد دارم به ایمن . بیش از هزار میلیارد دالر صرف این دو جنگ شد. کردند

هایی  همان. آمریکایی فراهم شددهندگان غیر هزینه این دو جنگ از سوي مالیات که

کاال و خدمت تولید کردند و با صدور آن به آمریکا، کاغـذ سـبز رنـگ     ،که کار کردند

دند و بـراي آنکـه   بلی افزوقدریافت کردند یا در حساب بانکی خود عددي را به عدد 

باز از طریق حساب سـرمایه بـه اقتصـاد آمریکـا      ،وري داشته باشد این موجودي بهره

ابزار بدهی که یا بـه دولـت   . وارد شدند تا انواع و اقسام ابزار بدهی را خریداري کنند

تا دوباره و براي بارهاي بعد و بعـد هـم بتوانـد سیاسـت      دهد میآمریکا این امکان را 

 تـأمین را ) یـق فـروش اوراق قرضـه   آن از طر تـأمین ري بودجه و سک(مالی انبساطی 
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 و بکوشـند تا از این محل در عمران و آبادي آمریکا  دهد میها اجازه  کند، یا به ایالت

 1بهـادار  ي خود را تبدیل به اوراقها داراییتا  دهد میي آمریکایی اجازه ها بانکیا به 

ر مـالی بیشـت   تـأمین کرده و در معرض فروش بگذارنـد و بـر ایـن اسـاس از امکـان      

عـد  سـرمایه را نیـز از ب   گـذاري در بـازار   کمـا اینکـه فضـاي سـرمایه    . دار شوندبرخور

عد وري و کاهش ریسک ابزارها و از ب گی و بهرهگذاري مالی و تقویت نقدشوند سرمایه

  . گستراند ها به نحو مطلوبی می افزایش سرمایه بنگاه

همین جهت اروپا همه منافعی که گفته شد از چشم جهانیان پنهان نیست و از 

جاي خاصـی در   ،به مجرد اینکه یورو چشم به جهان گشود. به سمت پول واحد رفت

ند از دنیـا کـاال   توان میتر  دیدند که راحت یاروپاییان هم م ،باز کرد المللی بینذخایر 

هـانی  ند سند تعهدي بدهند که خود قـدرت ج توان می و )که کاال بدهند آن بی(بخرند 

اي نیست که اگر کاالي اروپایی نبود یـا نخواسـت، ابـزار     نده آن چارهدارد و براي دار

در ایـن وادي برخـی از کشـورها همچـون     . بدهی بخرد و به بهره آن دل خوش کند

در این فضا آیا چـین و ژاپـن   . دیونان، اسپانیا، پرتغال و فرانسه بسیار ناپرهیزي کردن

 المللی بیني دالر و اروپا در ذخایر بیش رقیبی برا و ین هم کم تفاوت خواهند بود؟ بی

هره ببـرد  صدد است از این مزیت ب چین هم رفته رفته در. آید میکشورها به حساب 

  . روا کند و پول خود را جهان

هـاي انفـرادي    چـه در درون حـوزه  گرااي است کـه   گونه هوضعیت امروز جهان ب

روا نسـبت بـه    نااي جهـ وجود دارد، اما نوسانات نرخ ارزه ها قیمتپول، ثبات نسبی 

جهان و حتی اتبـاع هـر    یکدیگر زیاد است و این چیزي نیست که خوشایند مردمان

را نیـز   2010و بحران اروپاي  2008بحران سال . هاي پولی بزرگ باشد یک از حوزه

گیـري منصـفانه از    بهره. مناسب دانست المللی بینباید برخاسته از فقدان نظام پولی 

 در دیگـري ــواستگاران قـروزه خـري است که امـم امـپول ه لمللیا نـبیحق اقتدار 

 روز وسط دیگر هم روزبـه کشورهاي مت. تندسهم خواهان آن ه ـ  اروپا، ژاپن و چینـ 

بینی بیشتري براي پیدایش پول  لذا خوش. کنند میبه این نکته وقوف بیشتري پیدا 

  .داشت توان میواحد جهانی 
  

1- Asset Securitisation 
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پـا بـه عرصـه     ویـور . در حال دگرگونی اسـت  ،یکم و بیستوضعیت ابتداي قرن 

 گیـري  شـکل یوآن حرفی براي زدن دارد و به این ترتیب نحـوه   ،وجود گذاشته است

زمانی را در پیش رو دید که دالر  توان میهاي مالی در حال دگردیسی است و  درتق

ن امکا اوضاعیدر چنین . ي قوي و جهان رواي متعددي سر کندها پولناچار است با 

ی خـود  پـول جهـانی را در راسـتاي منـافع کلـ      بزرگ، هاي قدرتکه  وجود دارد آن

  . ص صورت گیردتري در این خصو ارزیابی کرده و فکرهاي جدي

هـاي   نارسایی نوسان نرخ ارز بین حـوزه  در صدد رفعالزم است که در گام اول 

، معیار و ابـزار  پولی عمده برآیند و در گام بعدي، ولو آنکه ادغام سیاسی کافی نباشد

ایفـا   نیـز بیابند که بتواند نقش پول واحد جهانی را  المللی بینبراي واحد محاسباتی 

 نشـأت از آمریکـا   2008یی نظیر آنچه در سال ها بحرانصورت، بروز  در غیر این. کند

به لرزه  در اروپا اتفاق افتاد، هر از چند گاهی جهان را 2010گرفت، یا آنچه در سال 

ج تـروی  ،راهکـار آن  و ها، تا حد زیادي قابل احتراز است لرزه این جهان. آورددرخواهد 

 شـود  مـی در پایان به خواننـدگان محتـرم یـادآور     .فکر ایجاد پول واحد جهانی است

در کارهاي آقاي ماندل سراغ  توان میات مرتبط با این موضوع را به نحو مناسبی ادبی

ایشان هاي  نظرات و تحلیل به وفور از نقطه ده متن حاضر نیزگرفت، کما اینکه نویسن

  .در متن حاضر بهره برد
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پـا بـه عرصـه     ویـور . ، در حال دگرگونی اسـت یکم و بیستوضعیت ابتداي قرن 

 گیـري  شـکل یوآن حرفی براي زدن دارد و به این ترتیب نحـوه   ،وجود گذاشته است

زمانی را در پیش رو دید که دالر  توان میهاي مالی در حال دگردیسی است و  درتق

، امکان یدر چنین اوضاع. ر کندرواي متعددي س ي قوي و جهانها پولبا  باشدناچار 

پـول جهـانی را در راسـتاي منـافع کلـی خـود        ،بزرگ هاي قدرتکه  وجود داردآن 

صـورت،   در غیر این. تري در این خصوص صورت گیرد جديارزیابی کرده و فکرهاي 

گرفت، یا آنچـه در سـال    نشأتاز آمریکا  2008یی نظیر آنچه در سال ها بحرانبروز 

ـ  در اروپا ا 2010 ایـن  . رزه درخواهـد آورد تفاق افتاد، هر از چند گاهی جهان را بـه ل

ترویج فکر ایجاد پول واحـد   ،راهکار آنو ها تا حد زیادي قابل احتراز است  لرزه جهان

 ،بنـایی آن بحـران   علـت زیـر  کـه  یابیم  می در 2008بحران سال  با مرور. جهانی است

  .کند نیان دریافت میهمین مالیات تورمی است که دالر آمریکا از جها

 

 

  

 

 


