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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  

ه                       ديپلوم انجيرکريم عطائی:ليکوال  ٠٤-٠٣-٢٠١١  ني
  ٢٠١١مارچ ٠٢شپيگل آنالين، 

  حملۀ چين بر دالر
  )Yuan(يوآن -توسعۀ  مقدار

  
رجی اش سوپرپاور آينده می خواهد تمام تجارت خا: بانک مرکزی چين با يک اطالعيۀ غوغا بر انگيز غافلگير کرد

پيکنگ ادعای امريکا را تکان می دهد و با . و نه بيشتر ازاين به دالر، تصفيه کند " Yuan خوان "را در آينده به 
  . می گمارد» اسعار کليدی«را به حيث " يوآن"نتايج سنگين برای اينکشور، 

  
  

  
   دالرِ  تهديدکنانغروِب: Yuan يوآننوت های دالر و 

  
   -برلين

صورت دوامدار اطالعيۀ غير قابل تصور است ولی اين ظرفيت را داراست تا ساختار قدرت را در مارکت اسعار به 
بانک مرکزی پبکنگ روز چهار شنبه دوم ماه مارچ . را تقويه می کند" يوآن" نقش بين المللی چنين: تغيير دهد
 و واردکنندگان بايد در ظرف سال جاری تمامی داد و ستد خود را با معامله - به اطالع رسانيد که همه صادر٢٠١١

  .د  تصفيه کرده بتواننYuanداران خارجی شان به 
  

بانک مرکزی توضيح . در سطح جهانی عکس العمل نشان داده می شود" يوآن"به اين وسيله به اهميت روز افزون 
تجربتا سال گذشته .  »به صورت جهان شمول رو به ازدياد است" يوآن"تقاضای مارکت برای استفاده از« کرد که 

حجم تجارت محاسبه . اجرا نمايند" يوآن"را به  واليت اجازه داشتند معمالت خارجی خود ٢٠ هزار کمپنی در ٦٧
  .را احتوا می کرد" يورو" ميليارد ٥٦شده تقريباً  

  
امريکائی " پول"چينائی و کمتر به " پول"توسعه يابد به اين معنی که معامالت بيشتر به " يوآن "-اکنون بايد مقدار

می کنند؛ اينها به اين وسيله وابستۀ فيصله های بانک کمپنی های چينائی در حال اکثراً  به دالر تجارت . اجرا گردند
تا ديات شان بلند رفتن نرخ نفت را در بر داشته و مجبور اند مصارف انتقاالت پولی ، بوده " Fedفيد "مرکزی امريکا 

  .اين روش االن بايد تغيير کند. را که الزم می افتند، به دوش گيرند
  

ً  تحت قيود " خُآوان"اين کشور می خواهد . قدم پيشتر بروددر طويل المدت چين می خواهد حتی يک  را که شديدا
  .قرار دارد، قدم به قدم به حيث اسعارآزاد جهانی قابل معاوضه، اساس گزاری نمايد

  
را حتی االمکان از کشور به خارج اجازه نداده و در داخل همه جريانات سرمايه " يوآن"در حال حاضر چين انتقال 

يا دالر خود را به يک نرخ ثابت به ، Yenصادر کنندگان چينائی بايد قسمت اعظم  در آمد يورو، . ی کندرا کنترول م
معامله " يوآن"کمپنی های خارجی که می خواهند در چين معامالت تجارتی داشته باشند بايد به . تبديل کنند" يوآن"

وارد يا " يوآن" هزار ٢٠ اجازه دارند حد اکثًر توريست ها. کنند و تبديل پول صرف در داخل چين امکان پذير است
نمی تواند به " کورس تبادله"به اساس عرضه و تقاضای "  يوآن" بين المللی -به اين صورت يک مارکت. صادر کنند
  .وجود بيايد
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 به تازگی شخص. بانک مرکزی پيکنگ در گذشته هميشه و بار بار به يک تنظيم جديد سيستم اسعاری استادگی داشت
دالر که ": او پيوست به يک ديدار رسمی از واشنگتن اظهار داشت . رئيس دولت چين دالر را کم اهميت نشان می داد

  ."   بر سيستم اسعاری بين المللی تسلط داشت محصولی است از تعلق به گذشته
  

  عواقب وسيع را در بر خواهد داشت"  کليدی-اسعار"تغيير 
الی حال . از دست بدهد، عواقب ناگوار، اضالع متحدۀ امريکارا تهديد خواهد کرداگر دالر موقف اسعار کليدی را 

اگر در ممالک ديگر بحران رخ دهد، سرمايه گزاران .  امريکائی به حيث اسعار ريزرف جهانی شناخته می شود-دالر
اگر اکنون . می آرددر اين صورت امريکا به سهولت با تکت پولی ارزان سرمايه به دست . به دالر پناه می برند

  . موقف اسعار ريزرف را اختيار کند، تمويل کمبود بودجۀ امريکا به مشکل دچار گرديده و گران تمام می شود" يوآن"
  

ً  وابسته به چين می باشند ل  برای بار او٢٠١١روز سه شنبه اول مارچ . اضالع متحدۀ امريکا از نظر مالی شديدا
وزارت ماليۀ امريکا روز دو . معلوم گرديد که امريکا  زياد تر مقروض چين می باشد نسبت به آنچه تصور می شد

دالر از امريکا را در اختيار دارد  و  ١ بليون١،١٦شنبه شايع ساخت که جمهوريت مردم چين اوراق قرضۀ بالغ بر 
  .ی تخمين گرديده بوداين مبلغ بيشتر از سوم حصۀ آن است که در اواسط ماه فرو

  
 قرضه های دولت از سرحد ٢٠١٠اخير دسمبر . حکومت امريکا با پروبلم های زيادی قرضداری در جنجال است

،  "ديوآسا"نظر به اين کمبود .  فيصد توليد ناخالص داخلی را در بر می گيرد١٠٠ بليون دالر گذشته بود که تقريباً  ١٤
. ه دارد که امريکا به زودی به بحران قرضه مانند اروپا دچار خواهد گرديدمتخصص اقتصاد، بری آيشنگرين، عقيد

چون امکان پذير نيست در اين کشور از ازدياد ماليات سخن دربين باشد، امريکا اعتماد : "او به شپيگل می گويد
  .با اين چنين اظهارات اعتماد به دالر تقويه نمی گردد".  سرمايه گزاران را از دست خواهد داد

  
در لحظات اخير کانگرس امريکا از عدم توان برداخت . بدون آن هم سياست مالی امريکا کمتر تحريک اعتماد می کند

سنای امريکا روز چهار شنبه يک ضميمۀ کوتاه مدت بودجه را منظورکرده و به اين . پولی حکومت جلوگيری کرد
غير آن دولت بايد اجراآت خدمات زياد را تعطيل در . صورت و ظايف تمويل دولت را برای دو هفته تضمين نمود

  .می کرد و کارکنان را رخصت می نمود
  

با قانون ضميه که حجم صرفه جوئی آن به چهار ميليار دالر می رسد، اکنون احزاب در گانگرس دو هفتۀ ديگر وقت 
، ) سپتمبر٣٠به تاريخ (دارند تا برای يک مسودۀ طويل المدت جهت تمويل مصارف دولت الی اخير سال بودجوی 

  .موافقت حاصل گردد
  

فرا حزبی و عاری از عاليق سياسی  " بودجۀ جديد بايد : اوبامه از احزاب تقاضا کرد تا بزدوی اتفاق آرا حاصل گردد
  ."و اجتماعی باشد

  
لر  ميليارد دا٦١جمهوری خواهان درکانگرس با اکثريت خود يک مسودۀ را تصويت کردند که صرفه جوئی عميق 

. ولی اين مسود مورد قبول سنا  که ديموکرات های اوبامه در آن اکثريت داردند، قرار نگرفت. را پيشبينی می کند
  .تنقيص ها، سکتور تعليمی، کمک های انکشافی و ساختار ترافيک را در بر داشتند

  
اين تعهد که بودجۀ قوياً   با ٢٠١٠جمهوری خواهان در نومبر . مسودۀ مورد قبول چه نوع خواهد بود معلوم نيست

بسياری از اعضای جديد انتخاب شده سازش با . معروض به کمبود را ترميم نمايند، در انتخابات مؤفق گرديدند
  .ديموکرات ها را قبول نداشته و خواهان نتقيص قابل مالحظه در  مصارف دولت می باشند

  
  پايان
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
. و يک ميليارد مساوی می شود به يک هزار مليونيک بليون مساوی است به يک هزار ميليارد  ١  
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