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 فرانک سویسی و تأثیرات آن یارزشیا تزئید  افزایش
 

 ارتپیشگف
یس( به صورت ناگهانی و بدون اطالع قبلی رئیس بانک ملی سویس )بانک مرکزی سو 0215جنوری  15به تاریخ 

اینکه  علت آن چه بود و باالی تجارت داخلی  .1( آزاد ساختEUROدر مقابل  اُیرو )را نرخ تبادله فرانک سویسی 
وارد می کند، در این مقاله مورد بحث قرار می  یاترأثیتوخارجی مملکت سویس و باالی اقتصاد سایر ممالک چه 

 گیرد. 
 Revaluation ارزشی یا افزایش یا تزئید مفهوم -1

ئید و یا زبین المللی عبارت از ت هبه مقیاسافزایش یا تزئید رسمی واحدپولی نسبت به یک و یا به پول های دیگر 
به ( EURO)افزایش ارزشی فرانک سویسی  صرف در برابر واحد پولی جامعه اروپائی  افزایش ارزشی می باشد.

را )مثالً دالر وی ن  دیگر بعضی ممالکو اسعاری  وشاید به مرور زمان و نظربه وضع اقتصادی   عمل آمده است
 . در برگیردهم  جاپانی(
 باعث که)وضع اقتصادی یونان  خرابی یرو در اثراُ در برابر  انرخ تبادله فرانک ر 0211سویس در سال بار اول 

ملیارد و  55ملیارد اُیرو و جمهوریت اتحادی آلمان به مبلغ  032جامعه اروپائی به مبلغ اعطای قرضه از طرف 
اُیرو تثبیت کرده  1،05فرانک =  1به  شد(ملیارد اُیرو  152 به مبلغ یونان کشوری گذشته ئقرضه ها بخشش باالخره
ارزش  هک وقتی جلوگیری می کرد ی از بلند رفتن ارزش فرانک در برابر اُیرو،طبق این نرخ تبادله بانک مرکز بود.
انک، رف به سبب جریان رو به افزایش ایرو به سویس و ازدیاد تقاضا بهاما قرار می گرفت.  1،05فرانک باالتر از  1

( ازبین 1،05=  1را در برابر ایرو )یعنی  سویس تصمیم گرفت تا سرحد قبلی تثبیت شده ئی فرانک یبانک مرکز
میکانیزم بازار ) تثبیت نرخ تبادله در اثرعرضه و تقاضا در  نوسان و برده و نرخ تبادله فرانک را در برابر اُیرو به

 بازار( واگذار شود.
 علل تزئید ارزشی فرانک سویسی  - 0

 علت عمده برای اتخاذ اقدام بانک مرکزی سویس اسم برد. سهدر این جا می توان از 
 افزایش تقاضای واحد های اقتصادی ممالک ایُرو به فرانک سویسی 1-0

خارج( دارای  به دلیل این که بانک های سویس از اعتماد فوق العاده بلندتر بر خوردارند و ارزش فرانک )داخلی و
استقرار متداوم می باشد، ثروتمندان ممالک اروپائی و سایر ممالک دارائی هائی پولی خویش را در بانکهای سویسی 

مقامات بعضی هم بی تأثیر ماند. حتی  0در ازیاد این سپرده های بانکی حتی وضع ربح منفی پس انداز می نمایند.

                                                           

اُیرو )واحد پولی جامعه اروپائی(. به عبارت دیگر  1،05فرانک سیویس =  1( قبل از این تاریخ نرخ تبادله فرانک سویسی عبارت بود از 1 

افزایش می یافت. با آزاد  %12بانک مرکزی سویس وقتی به خرید آُیرو در بازار آزاد اقدام می کرد که نرخ تبادله فرانک سویسی بلند تر از 

گربه خرید آیرو اقدام نکرده بلکه به بازار آزاد واگزار می شود که ساختن نرح تبادله  فرانک سویس در برابر اُیرو، بانک مرکزی سویس دی

 نرخ تبادله فرانک در برابر آُیرو در اثر میکانیزم عرضه و تقاضا آزادانه تثبیت گردد.

 تنها یک ربح و ( از ربح منفی برای سپرده ها )انواع پس اندازها و امانات( وقتی صحبت می شود که بانک ها در برابر قبولی سپرده ها نه0 

جنوری  15حق االجرت یا ربح بپردازند.این فیصدی بعد از  %2،52یا سود می پردازند، بلکه مشتریان مکلفند تا برابر خدمت بانکی به اندازه 

 ارتقا یافت. %2،25.به 0215
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ملیارد غرض تمویل پروژه  1،1درحدود  3ی بعضی ایاالت آلمانه هابلدیمثال  عضو جامعه اروپائی، ممالکرسمی 
 .کرده اندهائی بنائی قرضه هائی اسعاری )فرانک سویسی( ارزانتر از بانک های سویسی اخذ 

 بحران مالی در بعضی ممالک جامعه اروپائی  0-0
ه وغیر و ایتالیه ، پرتگالیونان، آیرلند، هسپانیه یک تعداد بانکها در 0221و  0222بحران مالی سال های در اثر 

 شد تا غرض حمایت  سیالیت و جلوگیری از ورشسگتی دولت های مربوط واداره و مواجه به ورشستگی وافالس گردید
 . ایناعطا نمایندقرضه های حمایوی از بودجه دولتی ، ندبانکهای بزرگ که دارای قدرت اقتصادی بلندتر بودبه 
عقد شده ئی « استقراری و رشد   میثاق»  از بلند برد که خطر عدول یطور را مایوی قرضه های دولتیح اتاقدام

در اثر جلوگیری از بحران بانکی در ممالک یونان، آیرلند، هسپانیه ،  0212زیرا بعد از .4جامعه اروپائی بوجود آمد
ی افزایش یافت. طور مثال در یونان قروض محصوالت ناخاص داخل %12پرتگال و ایتالیه  قروض دولتی باالتر از 

وجهی به اساس یک پالن منظم جامعه اروپائی و صندوق ساخت.  کشور را محصوالت ناخالص داخلی %111دولتی 
معروف است، به ممالک متذکره قروض درازمدت به ربح نازل اعطا کرد.  طور « چتر تضمینی» که تحت عنوان 

و قرضه جمهوریت اتحادی  ملیارد آُیرو 302صندوق وجهی به کشور یونان جمعاً مثال قروض جامعه اروپائی و 
ملیارد ایرو قرضه های سابقه یونان صرف نظر  114مزید بر آن از مبلغ  ملیارد اُیرودید بالغ گردید. 55آلمان به 

انداز غرض ایجاد ز اصل پس و اداده تا کسر بودجه خویش را کاهش  ندشدگردید. در مقابل ممالک متذکره موظف 
 استفاده از چترتأمینی ودسپلین صرفه جوئی در مصارف دولتی در بعضی و اعطای قرضه ها .5گیرندمالی کار  راقاست

مانند پرتگال،آیرلند و قسماً در ایتالیه نتایج مثبت را بار آورد؛ اما در هسپانیه و یونان صرفه جوئی درمصارف ممالک 
حاضر شکل شدیدتر آن در یونان به درحال  .اجتماعی وسیاسی گردید یارضائیتی هادولتی باعث بروز نارامی هاو ن

مللی و قرضه دهنده های دولتی و انفرادی باعث لقرضه های جامعه اروپائی، صندوق وجهی بین امشاهده میرسد. 
شتی ک های شرکتهای مقتدراقتصادی )مثالً صنایع و ه گروبعضی در نزد ثروت و دارائی های پولی تشکُل و تجُمع 

جا به جا شد.به  ،% 2،52اندازه باوجود ربح منفی به  ،در بانکهای سویس آن رانی در یونان( گردید که قسمت اعظم
ه وبالنتیجه یکی ازعلت بلند رفتن ارزش فرانک دربرابر اُیرو شناخته تقاضا برای فرانک سویس بلند رفتطریق این 

 می شود.
 
 ( ازطرف بانک مرکزی جامعه اروپائیBondsدولتی )خریداری اسناد قرضه  3-0

خریداری اسناد قرضه دولتی ممالک عضوجامعه  عبارت از تشویش   1عمده ترین علت تزئید ارزشی فرانک سویس
 ECB,ملیارد )یک بلیون یک صد ملیارد( اُیرو از طرف بانک مرکزی جامعه اروپائی ) 10122اروپائی به مبلغ 

                                                           

 جرمنی.  Der Spiegel( مجله هفتنواز 0402100215) 5شماره  24( ر ک به ص 3 

بین ممالک عضو آنوقته جامعه اروبائی ) بلجیم، جرمنی، فنلند، فرانسه، آیرلند، ایتالیه، لکسمبرگ،  1111ورشد در سال ( میثاق استقرار 4 

( هالند عقد گردید. طبق این میثاق یک مملکت وقتی در حلقه آیرو شامل Maastrichtهالند، اطریش، پرتنگال و هسانیه در شهر ماستریشت )

(  convergence)ت در صورتی از اُیرو به حیث پولی ملی استفاده کرده می تواند که معیار سه گانه همگرائی را شده میتواند یعنی یک مملک

ه دولتی، جانجام داده باشد. این معیار سه گاه عبارت است از استقرار در بودجه دولتی، استقرار قیم و استقرار نرخ تبادله. طبق معیاراستقرار بود

محصوالت ناخالص  %12محصول ناخالص داخلی و مجموع قرضه دولتی نباید بیشتر از   %3دوات نه باید باالتر از قرضه خاص اخذ شده ئی 

-EUROمملکت اروپائی عضویت اتحادیه پولی اروپائی را دارند. غرض معلومات مزید مراجعه شود به  11در حال حاضر   داخلی بالغ گردد.

Wikipedia 

تی در بعضی از این ممالک مانند یونان و هسپانیه باعث نارامی های اجتماعی و سیاسی گردید که تشریح ان (مکلیف پس انداز مصارف دول5 

یت رمارا از اصل موضوع به حاشیه می برد. طور مثال در اثر نارضائیتی ها در انتخابات پارلمانی یوناحزب چپی برنده شده و به سرحد ُبرد اکث

 چوکی های پارلمان رسید.

 عضو اتحادیه اروپائی نیست ( سویس1 
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kBanEuropean Central )2  .فراهم و رشد اقتصادی برای اینکه در یک تعداد ممالک زمینه سرمایه گذاری می باشد
 تا در نظر دارد، %0به اندازاتحادیه اروپائی با سیاست تورم پولی )افزایش مقدار پول( شده بتواند، بانک مرکزی 
که ازطرف اعضا به نشر رسیده است، خریدار نماید. به این وسیله پول ارزان به بانک  را اسناد قرضه ممالک عضو

. 1های اعضا ترزیق می شود تا زمینه سرمایه گذاری از طریق عرضه تسهیالت قرضه در مماک اعضا فراهم گردد
 0211رماه سپتمب ازیعنی اسناد قرضه به صورت تدریجی  یطبق پالن ترتیب شده ئی بانک مرکزی اروپائی خریدار

آید. واضح است که یک قسمت این پول ها به غرض کسب اسناد قرضه  به عمل میملیارد اُیرو 12به مبلغ  ماهانه
سویسی وسرمایه گذاری در اسناد سویس و سایر اسناد بهادار به کاربرده می شود. بناء بانک مرکزی سویس اوالً 

ه بر اُیرو از بین برد و مزید برآن ربح منفی سپرده های بانکی سویسیسرحد باالئی نرخ تبادله فرانک سویسی در براب
 %2،52را از شکل ذخیره الزامی )اصطالح قانونی بانکداری افغانستا( یا ریزرف حد اقل نزد بانک مرکزی سویس 

ست پولی در چون این سیا .1اُیرو را در سویس تقلیل بخشدجریان  تابلند برد. به این طریق توقع می رود  %2،25به 
اروپائی هم می باشد،  عضو اتحادیه افزایش صادرات ممالک سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، حاوی اثر   پهلوی اثر  

جاپانی در  (یندر جاپان )و  (دالررا در اضالع متحده امریکا ) خطر رقابت تنزیل اسعاری احتمال پس این سیاست
دالر  1،15یک ایرو =  0213چون ایرو در این اواخر در برابر دالر کاهش یافته است )درسال  قبال داشته می تواند.

دالر از  1و حتی  1،1ارزش یک ایرو =  0214( خطر اینکه در اخیر سال 1،11یک ایرو =  0214دراواخر سال 
 محققین اقتصادی تخمین می شود.

 اثرات اقتصادی ترئید ارزشی  فرانک سویسی 4-0
 در سویس تزئید ارزشی فرانک سویسی اقتصادی اثرات (1

از نگاه تیوری به صورت عموم تزئید ارزشی پولی  در یک کشور باالی صادرات آن کشور تأثیر منفی وارد می 
اثر بلند رفتن نرخ ارزش تبادله  قیم محصول تولیدشده و مواد خام کشور مربوطه، برای ممالک وارد در کند. زیرا 

ین اال یا کاال بلند رفته ) صرف نظر از رعایت اثر ارتجاعیت تقاضا( و تقاضای کاهش می یابد. کننده ئی این امو
ی یا فصل ی سویسصاحبه فوق العاده موسسه مقام تحقیقاتمنظر به  موضوع را می توان عمالً در سویس مشاهده کرد.

                                                           

 2 )ECB  از طرف اعضای اتحادیه اروپائی تأسیس گردید. بانک مرکز اروپائی و بانگ  1111بانک مرکزی اتحادیه ارئپانیی است که در سال

 های مرکزی اعضای اتحادیه اروپائی سیستم بانکی اتحادیه اروپا را می سازمد.

عبارت از استقرار قیم در ممالک عضو  آندر قرار داد ماستریشت تنظیم شده است  هدف اساسی  بانک مرکزی اروپائی فکار، وظایف و اهدا

می باشد به عبارت دیگر بانک مرکزی با ابزار سیاست پولی خود از نوسانات قیم در ممالک عضو جلوگیری می کند. در هدف دومی که یک 

ا تعادل بخشد. ( رcycle of economyهدف فرعی می باشد، بانک مرکزی می کوشد تا استفرار انکشاف حرکات فصلی یا حرکات نوسانی )

( می شود و اتقباض اقتصاد ملی از طریق استفاده اعظمی از ظرفیت ها اقتصادی recessionبه این طریق مانع انقباض و کساد اقتصاد ملی )

کل ه متشبه عمل می آید. بانک مرکزی اروپائی دارای دو ارگان می باشد. ارگان تصمیم گیری یا هیأت مدیره و ارگان اجرائیه یا شورا عالی ک

 از رؤسای بانک های مرکزی ممالک عضو می باشد.

یعنی ضابطه پشتیوانه کافی سرمایه شخصی اسناد قرضه نشر شده ئی ممالک  II( البته بانک مرکزی جامعه اروپائی با رعایت مقرره ئی بازل 1 

 Credit Rating Agency, Standard& Poor´s Moody´s and Fitch Ratingعضو را که از طرف موسسات شناخته ئی  بین المللی )مثالً 

بانک مرکزی اروپائی پشتیوانه سرمایه شخصی در آلمان به  ئی ( اهلیت قرضه شان تصدیق شده باشد، می خرد. طور مثال به اساس ضابطه

 اسناد قرضه دولتیسهم  ملیارد نثبیت شود، 522می رسد. به این طریق اگر مبلغ اسناد قرضه قابل خرید بانک مرکزی اروپائی به  05،2%

یان پذیرفت. بعد از اینکه به تاریخ سوم فروری سال ئی یک استثنا رادر برابریوملیارد ایرو میر سد. اما بانک مرکزی اروپا 132آلمان به 

، میان گذاشت وزیرجدید مالیه یونان با رئیس بانک مرکزی جامعه ئی اروپائی آقای دراگی، صحبت کرد و مشکالت مالی یونان را در 0215

طالب تسهیالت بیشتر مالی بانک مرکزی اروپائی شد. حکومت جدید یونان بعد از انتخابات تقاضا دارد، تاممالک قرضه دهند یک قسمت قروض 

 ضهاهلیت قر کهخویشرا ببخشند. درمقابل  بانک مرکزی غرض رفع مشکالت یونان آمادگی نشان داد تا اسناد قرضه دولتی یونان را باوجود

(Bonität, Soundness, Solidity, Credit Solvencyنه میباش )، این حاصل خرید قرضه تواند از د خریداری نماید بانک های یونانی می 

 .کنند.غرض اعطای قرضه به منظور سرمایه گذاری استفاده 

 جرمنی Der Spiegel( مجله هفتنوار 0402100215) 5به شماره  20( ر. ک. به ص 1 
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فوالد، صنایع پرزه جات موتر  صنایع محصوالتحجم فروش  12( سویسیConjunctureو یا نوسانات اقتصادی )
و صنایع نساجی و ساعت سازی بعد سازی، صنایع مواد کیمیاوی و دارو سازی، صنایع خدمات هوتلداری و تورزیم 

صنایع متذکره در ممالک عضو اتحادیه اروپائی )  %52زیرا از تغییر نرخ تباله فرانک سویس تقلیل یافته است. 
 %1تزئید ارزشی فرانک سویسی به اندازه  تخمین موسسه تحقییقاتی یاد شده، نظر بهزون اُیرو( صادر می شود. 

 0215سال   ندر سکتور صادرات  می گردد. هر گاه نوسان فرانک در برابر اُیر در جریا %2،0باعث کاهش 
 میر سد. %3ادامه یابد، کاهش متذکره به 
 ، میتواند زندگی می کنندوب غربی جرمنی شهر های سویس که در سرحد جناهالی )در تجارت داخلی و سرحدی 

خریداری نمایند و دراثر تغیییر نرخ تبادله اموال آلمانی را به قیمت ارزانتر از مغازه های آلمانی مواد استهالکی آزادنه 
تزئید ارزشی به فرانک ارزش اموال وارداتی )ممالک اعضای اتحادیه اروپائی مانند فرانسه و  ،(خریداری نمایند

 کاهش می دهد. اان(  رآلم
ارج از سویس زندگی خکه  0220222)به تعداد اند خارجی کارمندانیمتوجه  .متضررین تزئید ارزشی فرانک سویسی

آنها به فرانک سویسی  به عمل اجرت و مزد  پرداختکه در تصدی های اقتصادی سویس مشغول کاراند و می کنند( 
ر د دارند تا فیصدی اجرت ومزد آنها کاهش یابد و یا به اُیرو پرداخت شود.می آید. کارفرمایان این تصدی ها تقاضا 

 یسویس سهمدارانمنفعت  کاهش می باید.هم انتقاالت اجتماعی )بیمه بیکاران( عواید مالیه و  اثر تحقق یابی این تقاضا
 ارمندانکبه که  صندوق تقاعد تصدی های اقتصادی )مخصوصاً تصدی های بزرگمنفعت و صنایع سکتور صادراتی 

باقوی بودن ارزش تبادله فرانک سویس وتقاضا پس انداز ها در  (پول تقاعد می پردازد م کارتدر اخیر خ خود متقاعد
ت بیمه های منفعخطر پائین آمدن  در اثر تقلیل ربح،. یافته استتقلیل  همبانکهایی سویس ربح  نرخ بانکهای سویس

 11.مبالغ قابل پرداخت شرکت های بیمه به بیمه شده معمر هم کاهش می باید.و به این طریق ، وجود داردعمر 
باعث می شود تا رشد محصوالت  %15محققین اقتصاد معتقد اند که تزئید ارزش فرانک در برابر اُیرو به اندازه 

 کاهش یابد. %2،5 هو حتی ب 2،1به  سنجش شده بود،قبل از تغییر نرخ تبادلهکه  %1،1خالص داخلی به اندازه از 
هم بی تأثیر مانده نمی (SMIودربورسه سویس )تأثیر تغییرنرخ تبادله ارزشی فرانک باالی بیالنس بانک مرکزی 

ملیارد فرانک سویسی )که از آن  522به  0214در اخیر سال که تواند؛ زیرا ذخایر اسعاری بانک مرکزی سویس 
ضرر بیالنس بانک مرکزی کشور سویس در اثر تزئید ارزشی فرانک  ،تخمین می شددلر(  %02اَیرو  %42جمله 

 15مورخه  Handelsblattملیارد فرانک کاهش می دهد. اندکس متذکره به اساس معلومات  52الی  42را در حدود 
  د.نپائین آ %1جنوری به اندازه  01و 
 هاکشور سایر ی فرانک سویسی باالی اقتصاد تأثیر تزئید ارزش (0

 1،1ادارات عامه محلی )خاصتاً بلدیه ها( که از بانکهای سویس قرضه هائی با ربح پائین، جمعاً به مبلغ بعضی 
العامه اخذ کرده اند، در اثر بلند رفتن نرخ  تدر بعضی پروژه های منفعگذاری ملیارد فرانک سویس، غرض سرمای

والیات  غربی و جنوبی آلمان معامالت های بلدیه  یتبادله فرانک به ضرر اسعاری مواجه شده اند. همچنین بعض
د در حال حاضر به سبب بلنرا عقد نمود اند، اشتقاقی اسعاری )به پائین آمدن نرخ فرانک سویسی احتکار نموده اند( 

 شده اند.زیاد  زیان  مواجه بهرفتن نرخ تبادله فرانک 
جامعه اروپائی( به عمل می در زون اُیرو )ممالک ت کشور سویس صادرا %12طوریکه قبالً اشاره شد، در حدود 

ممالک در آید. ارزش محصوالت صادراتی در اثر بلند رفتن نرخ تبادله فرانک ضرر معامالت تجارت خارجی را 
 متذکره بلند می برد.

 ورند،خانواده های پولندی که غرض تعمیر منازل از بانک های سویسی قرضه اخذ نموده اند، مجب 0220222در حدود 
 به نرخ بلندتر تبادله ) سولوتی به فرانک سویسی( انجام دهند.رداخت قرضه و ربح آنرا پباز 

                                                           

 جرمنی  Handelsblatt جنوری 12مورخه ( ر. ک به روزنامه 12

11( قابل یاد آوری است که پرداخت بیمه های عمر و سرمایگذاری شبیه بیمه در ختم قرارداد شامل دوقسمت می باشد اول حق البیمه 11

و مبلغ مازادی که متشکل از  پرداخته می شودبه صورت متداوم الی ختم قرار داد به شرکت بیمه  سونده گان د)مبالغ ثابتی که از طرف  بیمه

به اسناد بهادار ( اسناد قرضه، اسهام، تصادیق سرمایگذاری و   منفعت وربحی می باشد که شرکت بیمه از سرمایه گذاری پول های بیمه شده

یابد.با پائین آمدن منفعت وربح سرمایه گذاری، مازاد بیمه هم تقلیل می  ابدست  می آورد.آم اسناد فند(  
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ملیون اَیرو(که از بانک های  132در حدود  – Deutsche Bank –هم چنین بانک های خارجی )مانند دویچه بانک 
نک احتکار کرده بودند، متقبل ضرر زیاد سویسی قرضه اخذ نموده اند و دالل های اسعاری که به پائین آمدن نرخ فرا

  City Bank، گروپ  , Barclarsو  Alpariاز قبیل ) و امریکائی شده اند و حتی بعض دالل های بورسه های انگلیسی

 ،Hedge funds وGlobal Fund Everest Capital10( به ورشکستگی مواجه شدند. 
 دارای ابعاد مختلف می باشد و تأثیرات منفیتزئید ارزش فرانک سویسی تأثیر  به صورت خالصه می توان گفت که

ای دالل ه و باالی کشور سویس،بانکهای سویسی و قرضه گیرندگان خارجی آنو رشد اقتصادی آن باالی  صادرات 
 هود است.اری را انجام داده بودند، مشپائین آمدن نرخ تبادله فرانک سویسی معامالت احتک به ( کهBrokerاسعاری )

واردات کشور ممالک سویس ارازانتر تمام می شود که نافعین آن مستهلکین سویسی می باشد. در مقابل صادرات 
 . اینکه آیا بلند رفتن نرخ تبادله فرانک سویسشود ممالک اتحادیه پولی اروپائی به فرانک سویسی ارزانتر تمام می

ر بانکهای سویسی می شود، شک و تردید وجود دارد. زیرا باعث کاهش چشمدید تقاضای سرمایه گذاران خارجی د
نشان داد که با وجود کم بودن نرخ ربح بانکی تقاضای  0211تجربه تثبیت نرخ تبادله سویس در برابر اُیرو در سال 

 یپس انداز کنندگان خارجی به اساس اعتماد و اسرار بانکی و استقرار متداوم ارزش داخلی و خارجی فرانک سویس
ملیارد را نشان می  522یک مبلغ  0214است چنانچه ذخایر اسعاری بانک مرکزی  سویس در سال   اهش نیافتهک

اسناد  اری شده ئییک قسمت پول هائی خریدکه ای ذخایر هنوز بلندتر رود ، زیرا احتمال دارد احتمال دارد دهد. 
می  ممالک بحران زدهفتن رشد اقتصادی که هدف اساسی آن بلند ر اروپائی قرضه از طرف بانک مرکزی جامعه

 عرضه شوند.به غرض سرمایگذاری مالی بانک هائی سویس باشد، به بانکهائی 
 1،2423فروری یک فرانک سویسی به  12از جانب دیگر ضعف ایرو نه تنها در برابر فرانک سویسی ) به تاریخ 

رو به نزول است )در سال به این طرف  0213از سال  ایرو بالغ می گردید( ؛ بلکه ارزش اُیرو در برابر دالر هم
آنهم فکر نمی  ا(.ب1/1،130= 0215در سال در فرور سال  1/1،4=  0214د رسال  1/1،1آَیرو/ دالر= 0213

ایرو به وقوع پیوندد. بلند رفتن نرخ تبادله دالر و فرانک سویسی در  Revaluationیاشود که یک تنزیل ارزشی و 
آلمان شده است. چنانچه در اواخر جنوری سال جاری وزیر اقتصاد تزئید صادارات و رشد اقتصادی  باعثبرابر آیرو 

محصول ناخالص آلمان پیشبینی می شود، در حالیکه قبالً  %1،5رشد اقتصاد به  0215آلمان اعالم کرد که درسال 
 تخمین می شد. %2،5این رشد به 

ائی، خاصتا جرمنی، احتمال اتخاذ اقدامات بالمثل از طرف اضالع از طرف دیگر اضافه صادرات بعضی ممالک اروپ
 متحده امریکا و جاپان وجود دارد.

 
 پایان

 

                                                           

 فروری: 1جنوری الی  15به روزهای ذیل جرمنی از تاریخ شود  ( غرض معلومات مزید روجوع 10 

a) Allgemeine Frankfurter Zeitung 
b)  
c) Süddeutsche Zeitung 
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