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  مقاطع زماني تعيين کننده در امور مالي بين الملل
 

امور مالی بين اللملل در چند قرن گذشته مقاطع زمانی حساسی را تجربه کرده است که این  اثرات مهمی را بر جای 
 .در ذیل به برخی از این مقاطع اشاره شده است. گذاردهاند

 
 )1865-1861(جنگ داخلي آمريکا 

 
مي کند، يعني " پشت سبز"ت تامين بخشي از امور مالي جنگ داخلي،  شروع به چاپ خزانه کشور آمريکا جه

اسکناس هايي که قابل تبديل به نقره يا طال نيستند اما براي همه کار به جز پرداخت عوارض گمرکي و بهره اوراق بهادار 
 .دولتي، پول قانوني به شمار می آیند

 
 1900-1870پايه نقره کردند، اغلب کشورها استاندارد طال را جايگزين 

 
آلمان به دنبال جنگ .شدن نقره مي شوند" غير پولي" ذخاير سرشار نقره به بازارهاي جهاني سرازير شده و منجر به

-سنگين توسط آلمان از فرانسه به صورت طال، به دنبال جنگ آلمان" غرامت جنگي"فرانسه توانست با  دريافت –آلمان 
اين کار به نوبه خود دست اندازي آلمان را به طال از ترس . ه در کشورهاي همسايه تخليه کندفرانسه،  چندين تن نقر

 . را به عنوان واحد پول خود، با پايه طال، برمي گزيند" مارک"آلمان يک کشور واحد مي شود و . تورم نقره به همراه داشت
 

 )1871(قانون پول ژاپن 
 

 . هد و سيستم اعشاري ين، سن و رين معرفي مي شودژاپن استاندارد طال را مبنا قرارمي د
 

 )1886-1873 (رکورد اقتصادي عظيم در انگلستان 
 

اقتصاد بريتانيا نسبت به اقتصاد آمريکا و آلمان دچار رکود شده و ترديدهايي را در مورد محسنات استاندارد طال بر مي 
 . انگيزد

 
 )1913 (شد سيستم بانکداري دولت فدرال آمريکا پايه گذاری 

 
 بانک منطقه اي که همه بانک هاي ملي و ايالتي را در منطقه جغرافيايي مربوط به خود در 12سيستمي متشکل از 

 . برمي گيرد، تشکيل مي شود
 

 )1917(آمريکا به جنگ جهاني اول مي پيوندد 
 

بروز جنگ .  مي رسد1920 در سال  بيليون دالر25 به 1916افزايش بدهي ملي آمريکا از حدود يک بيليون دالر در سال 
 . روند تجارت و حرکت آزادانه طال را مختل کرده و باعث از ميان رفتن استاندارد مبادله طال می شود

 
 )1929 -1928(  شکوفا شدن بازار سهام در آمريکا

 
طور کامل  ناديده گرفته بانک فدرال امریکا به جز هشدار به بانکها در مورد اعطاي وام به محتکران سهام که آن هم به 

  .شد، هيچ اقدامي براي توقف از کنترل خارج شدن اين شکوفايي نکرد
 

 )1929(سقوط شديد بازار 
 

.  ماه اکتبر سقوط مي کند، این واقعه منجر به فروش بيشتر طي سه روز بعد می شود24بازار سهام نيويورک در 
 خریداری شده خود را قرض گرفته بودند، خواهان گرفتن اعتبار قيمت سهام% 90بسياري از سرمايه گذاران کوچک که تا 

در ادامه تصميم بانک فدرال براي سخت گيري در مورد اعطای اعتبار بيشتر رکود اقتصادي را . بيشتر از بانکها شدند
 . تشديد کرد
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  )1930-1929(رکود اقتصادي بزرگ 
 

وجي از ورشکستگي به وجود آورد که منجر به کاهش بيش سيل شکست هاي بانکي و وام دادن بي تشريفات بانکي م
  .از نيمی از توليد خالص ملي آمريکا شد

 
   )1931 (موجودي طالي جهان را در اختيار دارند% 75آمريکا و فرانسه 

 
 )1931(بريتانيا استاندارد طال را کنار مي گذارد 

 
ارز در سطح بين الملل وموجب تصميم بريتانيا براي مجموعه اي از شکستهاي بانکي در آلمان منجر به حرکات عظيم 

 . کنار گذاشتن استاندارد طال را شد
 

 )1934(قانون ذخيره طالي آمريکا 
 

ارزش دالر ) اصول سياسي و اقتصادي دولت روزولت (New Dealدر اولين سال رياست جمهوري روزولت، همزمان با 
 دالر براي هر اونس کاهش يافت و به اين ترتيب به مالکيت 35نس به  دالر براي هر او20.67آمريکا در مقابل طال از 

 .قانوني شمش و سکه هاي طال توسط شهروندان براي يک نسل پايان داد
 

 )1945-1939(جنگ جهاني دوم  
 

 برتانيا براي تامين مخارج جنگ مبالغ معتنابهي قرض مي گيرد و با اجراي خط مشي هاي اقتصادي کينز به يک بدهکار
بدهي ملي آمريکا تقريبا پانزده برابر مي شود و به دليل قرض هاي اين کشور براي جنگ در سال . بزرگ مبدل مي شود

 .  بيليون دالر مي رسد269 به 1946 تا 1930های 
 

 )1971 -1944(موافقتنامه برتون وودز 
 

آزاد را به اجرا گذاشت، در عين حال که اين موافقتنامه سيستم ارزهاي قابل معاوضه، نرخ هاي برابري ثابت و تجارت 
. کشورها توافق کردند، ارزش پول خود را با تفاوت مختصري در مقابل دالر، و د رصورت نياز با نرخ متناسب طال حفظ کنند

 . بود) بانک جهاني(اين موافقتنامه پايه گذار صندوق بين المللي بازسازي و توسعه 
 

  )  1947 ( به اجرا مي گذاردآمريکا براي اروپا طرح مارشال را
 

اين امر باعث حجم همواره رو به . آمريکا برنامه کمک مارشال را جهت باز سازي اروپاي جنگزده به اجرا مي گذارد
 .  شده و به انتقال سرمايه هاي عظيم منجر مي شود50گسترش تجارت در دهه 

 
 )1953 -1950 (جنگ کره

 
به عنوان تنها پايگاه در آسيا براي ملزومات و تدارکات نيروهاي سازمان ملل در کره اقتصاد ژاپن به دليل نقش اين کشور 

 . رونق مي گيرد
 

 )1957(شکل مي گيرد " معاهده رم"جامعه اقتصادي اروپا طي 
 

 . بلژيک، هلند، لوکزامبورگ، فرانسه، آلمان و ايتاليا اولين کشورهای این گروه را تشکيل مي دهند
 

 )1971( وودز فسخ مي شود توافقنامه برتون
 

این در حالي است که ادعاي خارجيان نسبت به باال رفتن دالر و ارزش آن در . ذخاير طالي آمريکا دچار نزول مي شود
اين امر به دليل مبالغ رو به افزايش دالر خارجی ناشی .  دالر حفظ کند35مقابل طال نمي تواند آن را به قيمت هر اونس 

پرزيدنت نيکسون قابليت تبديل دالر به طال را به حالت تعليق در مي . زسازي پس از جنگ تسهيل شداز پرداخت هاي با
 . آورد
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 )1973(آمريکا استاندارد طال را کنار مي گذارد 
 

 دالر به هر 35قيمت طال از هر اونس . پس از آنکه ارزش دالر آمريکا براي بار دوم پائين آمد، قيمت ثابت طال از بين رفت
 .  دالر افزايش يافت و ارزهاي ديگر در مقابل دالر حالت شناور پيدا کردند42.22نس او
 

 )1974(" شوک اول"قيمت نفت اوپک 
 

با اعمال تحريم نفتي توسط اوپک قيمت نفت به چهار برابرافزايش مي يابد و به شدت رشد اقتصادي جهان را کاهش 
 . خورد، اما کشورهاي کمتر پيشرفته  متحمل بيشترين ضرر شدندبا آنکه اقتصاد کشورهاي غرب ضربه بدي . مي دهد

 
 )1980 -1978(" شوک دوم"قيمت نفت اوپک 

 
اقتصادهاي صنعتي دچار رکود . با شروع جنگ ايران و عراق قيمت نفت دوبرابر شد و تورم و نرخ هاي بهره را تشديد کرد

 کردند ولی نتوانستند بدهي هاي کشورهاي آمريکاي بانک هاي آمريکا سيل دالرهاي نفتي را منتقل. شديدي شدند
  وپس ازآن خروج سرمایه 90 و 80اين امر منجر به بحران بدهي کشورهاي آمريکاي التين در دهه . التين را وصول کنند
 .هنگفنی از قاره شد

 
 )1979(سيستم پولي اروپا به وجود آمد 

 
 آورد که به ارزها اجازه مي دهد داخل دامنه محدودي در هر دو جامعه اروپا مکانيسمي براي مبادله ارز به وجود مي
 پول اروپايي به 10براساس ميانگين وزني " اکو"واحد پول اروپا يا . سوي نرخ توافق شده مرکزي نوسان داشته باشند

 . وجود مي آيد
 

 )1982(بحران بدهي مکزيک
 

 .  سرمايه هاي عظيم از آرژانتين، برزيل و ونزوئال شدمکزيک براي بدهي خود اعالم مهلت قانوني کرد که باعث گريز
 

 )1990(اتحاد مجدد آلمان
 

این امر به همراه نياز شديد آلمان شرقي به کاالهاي .  با مارک آلمان مبادله شد1:4پول آلمان شرقي با نرخ جدید 
 مرکزي آلمان در تالشي براي بانک. استاندارد غربي، باعث انتقال سيل سرمایه هاي هنگفت از شرق به غرب مي شود

 .  منتهي شد90مهار تورم فزاينده نرخ هاي بهره را باال برد که به رکود اقتصادي اوايل دهه 
 

 )1992(لندن استيالي خود را بر بازار ارز حفظ مي کند
 

ونيک، معامالت مالي وقتي به دليل موج پرداختهاي الکتر.  بيليون دالر می رسد300گردش روزانه معامالت ارز در لندن به 
 .  برابر کاهش داد، ناپايداري ارز افزايش يافت20حجم تجارت جهاني را تا 

 
 )1992 (پيمان ماستريخت راه را براي اتحاديه اروپا هموار مي کند

 
خاب مي  به عنوان تاريخ اجراي پول واحد اروپا، ضوابط اقتصاد کالن براي کشورهايي که اين پول را انت1999 با تعيين سال 

 . کنند به اجرا در مي آيد
 

 )1992(  پوند انگلستان از مکانيسم نرخ مبادله ارز اروپا حذف مي شود
 

 حذف مي کنند، چرا که انگلستان نمي تواند نرخ هاي باالي بهره را ERMنيروهاي سوداگر ارز، پوند را از باند نرخ ارز در 
 . حفظ کند
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 )1997 (بحران پولي آسيا
 

اگرانه به پولهاي کشورهاي شرق آسيا آسيب مي رساند چرا که بازارها به پايداري اقتصادی کشورهایی که فروش سود
قادر به پرداخت فزاينده ديون نيستند، کسري هاي تجارت آنان رو به افزايش دارد و ذخايرشان رو به کاهش ارز ، ترديد 

 نرخ هاي بهره را ثابت نگه دارند تا از ارزش پول خود دفاع اين امر بانک هاي مرکزي منطقه را وادار مي کند،. مي کنند
 . کنند که خود باعث رکود اقتصادي مي شود

 
 )1998(بحران مالی روسيه 

 
دولت روسيه ارزش روبل را پائين مي آورد، بدهي داخلي را پرداخت نمي کند و جهت پرداخت به طلبکاران خارجي اعالم 

هنگ . عث مي شود سرمايه گذاران محتاط از سرمايه گذاري در روسيه احتراز کننداين امر با. مهلت قانوني مي کند
کنگ بيش از پانزده بيليون دالر قراردادهاي آينده شاخص سهام را مي فروشد تا جلوي سوداگران را بگيرد و از پول خود 

. آمريکاي التين نيز سرايت مي کندباباال گرفتن فشار کاهش ارزش پول در برزيل و ونزوئال، بحران آسيا به . دفاع کند
آمريکا مديريت سرمايه بلندمدت صندوق سرمايه گذاري تاميني را از تنگنا خارج مي کند که موفقيت هاي مشتق شده تا 

بانک فدرال در طول سه ماه، سه بار نرخهاي بهره را کاهش مي دهد تا .  بيليون دالر از بحران روسيه دارد100سقف 
 .  ببرد و اعتماد را به بازارهاي جهان بازگرداندنقدينگي را باال

 
 )1999(پول واحد اروپا ايجاد مي شود 

 
 بلژيک، آلمان، اسپانيا، : این یازده کشور عبارتند از.  کشور عضو اتحاديه اروپا مي شود15پول بازار يازده کشور از " يورو"

 . و فنالندفرانسه، ايرلند، ايتاليا، لوکزامبورگ، هلند، اتريش، پرتقال
 

 )2002(سکه و اسکناس يورو به بازار مي آيد 
 

 . سکه و اسکناس يورو به جريان مي افتد و پول قانوني مي شود
 

 جفت هاي معامله، نقدينگي، بخش هاي بازار: بازار هاي ارز
  

با ظهور تکنولوژي و .  استبازار ارز از نظر گردش معامالت روزانه يا ارزش معامالت بين دو طرف، بزرگترين بازار مالي جهان
 تريليون دالر 1.5 به بيش از 80 بيليون دالر روزانه در دهه 70انتقال سرمايه ها به آن سوي مرزها، معامالت ارز از حدود 

از .  تريليون دالر کاهش يافت1.2 به حدود 2001اما به چند دليل گردش کار روزانه در سال .  رسيد1998روزانه در سال 
اليل معرفي يورو بود و موج کارگزاران الکترونيکي که نياز به دالالن بازار ارز را کاهش داد و به دنبال کاهش جمله اين د

 پول 12به خصوص ايجاد يورو به معناي حذف تدريجي . ، از ميزان ريسک پذيري کاسته شد1998نقدينگي بازار در سال 
 1998دليل ديگر کاهش، بحران پولي سال . جفتهاي کليدي ارز بودملي اروپا و از بين رفتن هزاران شغل مربوط به تجارت 

ناشي از تشديد ناپايداري بود که در نهايت باعث شد چندين بانک از ريسک پذيري خود کم کرده و از حجم معامالت خود 
 . بکاهند

  


