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حّٕٝی تزأپ ثِ ٝیز تزویٓٞ ٚ ٝچٙیٗ حزوت اخیز فذراَ رسر ٚثزای ٔحذٚد وزدٖ ػزضٝی دالر ثٝ
التصبد جٟب٘ی ،جٟبٖ را ث ٝسٛی یه ثحزاٖ پِٛی ضجی ٝث ٝآٖچ ٝدر  7991داضتیٓ ٔیثزد .وُ لضیٝ
احتٕبالً ٕٞیٗ است.
جٕؼٝی ٌذضت ،ٝتزأپ تحزیٓٞبی تبسٜای ػّی ٝتزوی ٝاػالْ وزد و ٝاسجّٕ ٝافشایص دٚثزاثزی
تؼزفٞٝبیی است و ٝثزفٛالد  ٚإِٓیٙی ْٛدر اٚایُ أسبَ ٚضغ وزد ٜثٛدٚ .احذ پ َٛتزوی ٝدر ٚضؼیت
٘بٔسبػذی ثٛد  ٚایٗ تحزیٓٞبی تبس ٜثٌٝفتٝی ادٚارد پبرن درٚالغ ثزي وبٞی ثٛد و ٝوٕز ضتز را ضىستٝ
است .در ٕٞبٖ رٚس ثزای اِٚیٗ ثبر ِ 6یز تزن ٔؼبدَ یه دالر ضذ ِٚی رٚس یهضٙج ٝایٗ ٘زخ ثِ 12.7 ٝیز
رسیذ .پس اس ٔحذٚدیتی و ٝتزوی ٝثز ٔؼبٚضٝی پَٞٛب اػٕبَ وزد ،ثخطی اس ارسش اسدسترفت ٝاحیب ضذ ٚ
رٚس چٟبرضٙج٘ ٝزخ ٔجبدِ ٝثِ 627. ٝیز ثبسٌطت و ٓٞ ٝچٙبٖ اس ِ 421.یزی وٞ ٝفتٝی پیص ثٛد خیّی
تفبٚت دارد .اٌزچ ٝحزوت تزوی ٝتب حذٚدی اثزٌذار ضذ ِٚی درثبرٜی پیآٔذش ٘جبیذ ٔجبِغ ٝضٛد چٖٛ
تٟٙب ٕٔٛٙع وزدٖ خزیذ  ٚفزٚش ِیز اس یه ٔیشاٖ افشٖٚتز ـ یؼٙی وبری و ٝتزوی ٝوزد ـ ٚسیّٝی پبیذاری
ثزای احیبی ارسش ٚاحذ پِٛی ٘یست .ثٌٝفتٝی تبیٕش ٔبِی سزٔبیٌٝذاراٖ «ث ٝضىُ  ٚضیٜٞٛبی دیٍز ػّیٝ
تزوی ٝضزطثٙذی ٔیوٙٙذ ،ثزای ٕ٘ ٝ٘ٛدرثبرٜی ٔؼبٚض ٝاػتجبرات ٘ىِٛی وٚ ٝلتی ثذٞی ٘ىٔ َٛیضذ ثیٕٝ
آٖ را ٔیپزداسد .ثٟبی سٟبْ ثب٘هٞبی تزوی ٝث ٝوٓتزیٗ ٔیشاٖ اس  .002ث ٝایٗ س ٛرسیذ ٜاست.
آٖچ ٝو ٝدرٚالغ ػّت اصّی ض ىٙٙذٌی ٚاحذ پِٛی تزوی ٝاست درٚالغ ثذٞی سیبد تزوی ٝث ٝدالر
است .ضزوتٞبی تزوی ٝدر حبَ حبضز حذٚد ٔ 200یّیبرد دالر ثذٞی دالری دار٘ذ و ٝحذٚداً ٔؼبدَ
٘صف درآٔذ ٘بخبِص داخّی وطٛر است .پزسص ایٗ است و ٝچٝطٛر ایٗ ٌ ٝ٘ٛضذ  ٚچزا او ٖٛٙثٝ
صٛرت ٔطىُ درآٔذ ٜاست؟
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در ط َٛاػٕبَ سیبست ثبرش پِٛی ) ،(Quantitative Easingفذراَ رسرٔ ٚیشاٖ سیبدی دالر ـ یؼٙی
 22.تزیّی ٖٛدالر ـ ثٔ ٝؤسس بت ٔبِی تشریك وزد ٚ ،ثخص ػٕذٜای اس آٖ  ٓٞسزاسیز وطٛرٞبی ٘ٛظٟٛر
اسجّٕ ٝتزوی ٝضذ .تب جبیی و ٝسیبست ثبرش پِٛی ادأ ٝداضت ٔسئّٝای ٘جٛد ،یؼٙی ٘زخ ثٟزٜای تمزیجبً
ٔؼبدَ صفز در وٙبر یه دالر ث٘ٝسجت ضؼیف ،ثبػث ٔیضذ و ٝایٗ ثذٞیٞب لبثُ ٔذیزیت ثبضذِٚ .ی اس
سبَ ٌذضت ٝو ٝفذراَ رسر ٚث ٝایٗ سیبست پبیبٖ داد  ٚثؼذ حتی وٛضیذ آٖ را ٔؼىٛس وٙذ ،یؼٙی ث ٝجبی
فزٚش داراییٞبی ٔبِی ضزٚع ث ٝخزیذ آٖٞب وزد (یؼٙی ػٕالً دالرٞب را اس ٘ظبْ ٔبِی ثٝدر ثزد) ،ارسش دالر
ضزٚع ث ٝافشایص وزد ٕٞ ٚیٗ ثبػث ضذ ؤ ٝذیزیت ثذٞیٞبی دالری دضٛارتز ضٛد .ایٗ افشایص ارسش
دالر ثب د ٚافشایطی و ٝدر ٘زخ ثٟز ٜاتفبق افتبد تطذیذ ضذ ،اِجت ٝالذأبت تزأپ  ٓٞآٖ را تطذیذ وزد.
ثٝطٛر غیز لبثُا٘تظبری ج ًٙتجبر تی تزأپ  ٓٞثبػث ضذ ارسش دالر ثیصتز ثبال ثزٚد چ ٖٛسزٔبیٝداراٖ
دالر را در ٔمبیس ٝثب دیٍز ٚاحذٞبی پِٛی لبثُاػتٕبدتز ٔیدا٘ٙذ چ ٖٛفىز ٕ٘یوٙٙذ دیٍز ٚاحذٞب ثتٛا٘ٙذ
پیآٔذٞبی وبرٞبی غیزلبثُ پیصثیٙی تزأپ را تبة ثیبٚر٘ذ .حتی یٗ  ٚفزا٘ه سٛییس و ٝثٝطٛر سٙتی
ٌفتٔ ٝیضٛد ٔثُ طال ٞستٙذ ،درٔمبثُ دالر تضؼیف ضذٜا٘ذٕٞ .بٖطٛر و ٝاِی خبٖ ستچ ٛتحّیٌُز ٔبِی
در ٔؤسسٝی «ریچ ٔٙیجٕٙت» ٌفت «دالر أزیىب ث ٝصٛرت یه اسّح ٝدرآٔذ ٜاست حبال یب ثٝػٕذ  ٚیب ثب
ثز٘بٔٝریشی» (تفبٚتی ٔ ٓٞیوٙذ؟)  ٚافشٚد «دالر صزفبً ث ٝسا٘ٛی وطٛرٞب ضزثٔ ٝیس٘ذ»  ٚث ٝوطٛرٞب
ٞطذار ٔیدٞذ و« ٝاٌز سیبستٞبیی ضجی ٝسیبست اردٚغبٖ درپیص ثٍیز٘ذ» ثب آٖٞب  ٓٞثزخٛرد خٛاٞذ
ضذ.
ث ٝایٗ تزتیت ،تزوی ٝاس چٟبر س ٛسیز ضزة لزار ٌزفت ٝاست .ثبالرفتٗ ٘زخ ثٟز ٜدر أزیىب ،ػذْ
تشریك دالر ث ٝثبسارٞب ثٚٝسیّٝی فذراَ رسر ٚ ،ٚتؼزفٞٝب  ٚتحزیٕی و ٝتزأپ ٚضغ وزد ٜاست .در٘تیج ،ٝاس
اثتذای سبَ ِیز حذٚد  40درصذ ارسش خٛد را اس دست داد ٜاست.
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پیآٔذٞب اس ٔزسٞبی تزوی ٝفزاتز رفت ٝاست .را٘ذ افزیمبی جٛٙثی در دٚضٙج ٝث ٝوٓتزیٗ ارسش خٛد
در د ٚسبَ ٌذضت ٝرسیذ ٚ ٜرٚپیٝی ٙٞذ ،پشٔ ٚىشیه ٚ ،رٚپیٝی ا٘ذ٘ٚشی  ٕٝٞثٝضذت وبٞص ارسش
داضتٝا٘ذ .اِجت ٝایٗ پیآٔذٞب تؼججی ٘ذارد چ ٖٛثذٞیٞبی دالری در ط 7. َٛسبَ ٌذضت ٝثٝضذت افشایص
یبفت ٚ ٝأزٚس اس  .تزیّی ٖٛدالر ث 9 ٝتزیّی ٖٛدالر رسیذ ٚ ٜثخص ػٕذٜاش  ٓٞثذٞی وطٛرٞبی جٛٙة
است ،ث ٝایٗ تزتیت ،در٘تیجٝی تٛلف سیبست ثبرش پِٛی ،ثحزا٘ی در حبَ ٚلٛع استٕٝٞ .ی ضزایطی وٝ
ثبػث ثحزاٖ آسیبی جٛٙة ضزلی در  7991ضذ حبضز است .تٟٙب چیشی و ٝالسْ است ایٗ و ٝیىی ا٘ذوی
فطبر ثذٞذ  ٚایٗ دلیمبً وبریست و ٝتزأپ وزد ٜاست.
ایٗ دیٍز ٔٛضٛػی در درس٘بٔٞٝبی التصبدی است یب ثبیذ ثبضذ ـ اِجت ٝاٌز ایٗ درس٘بٔٞٝب ی
ارتجبطی  ٓٞثب س٘ذٌی ٚالؼی داضت ٝثبضٙذ ؤ ٝؼٕٛالً ٘ذار٘ذ .د ٜسبَ ٌذضت ٝدلیمبً ثبسسبسی ٕٞبٖ د ٜسبِی
است و ٝث ٝثحزاٖ ٙٔ7991جز ضذ .درحبِی و ٝدر تٛافك پالسا در  799.تضؼیف دالر دلیمبً ٔجٙی ثز
سیبست ثبرش پِٛی ٘جٛدِٚ ،ی ٕٞبٖ اٍ٘یشٕٞ ٚ ٜبٖ پیآٔذ ٞب را داضت یؼٙی سزریش ضذٖ پ َٛارساٖ ٚ
ثذٞیٞبی دالری  ٚدر٘تیجٚ ٝاثستٍی ثیصتز التصبد جٟبٖ ث ٝدالر  ٚث ٝضىٙٙذٌی سیبستٞبی التصبدی ٚ
پِٛی أزیىب .د ٜسبَ ثؼذ ایٗ ضىٙٙذٌی دلیمبً ٔٛرد استفبد ٜلزار ٌزفت یؼٙی تٛافك پالسا ٔؼىٛس ضذ
ٕٞبٖطٛر و ٝتٛلف سیبست ثبرش پِٛی و٘ٛٙی ثبػث وٕجٛد اػتجبر  ٚثبالرفتٗ ٘زخ ثٟز ٜضذ ٜاست و ٝثبػث
ضذ ثبسارٞب ٘بأٗتز  ٚاحتٕبَ ٚرضىستٍی ثیصتز ضٛد .در پبیبٖ ،ضزثٝی ٟ٘بیی ثب سمٛط ثبت ـ ٚاحذ پِٛی
تبیّٙذ و ٝدرآٔذ ٘بخبِص داخّیاش ٘صف درآٔذ ٘بخبِص داخّی تزوی ٝاست ـ ٚ ٓٞارد آٔذ و ٝث ٝصٛرت
ثحزا٘ی درآٔذ وٟ٘ ٝبیتبً ث ٝسزتبسز آسیب سزایت وزد و ٝثبػث ضذ تب در تٛسؼٝی لبرٜی آسیب خزاثىبری
ضٛد  ٚضزوتٞبی أزیىبیی ثتٛا٘ٙذ ضٕبری اس جذیذتزیٗ وبرخب٘ٞٝب را ث ٝدرصذ پبییٙی اس ثٟبی ٚالؼیضبٖ
خزیذاری وٙٙذ.
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ث ٝایٗ تزتیت ،دضٛار ٘یست ثٍٛییٓ تزأپ  ٚفذراَ رسر ٚثذضبٖ ٕ٘یآیذ ث ٝثحزاٖ ٔطبثٟی دأٗ
ثش٘ٙذٞ .زچٚ ٝاحذ پِٛی وطٛرٞبیی و ٝثذٞی دالری دار٘ذ ثیصتز سمٛط وٙذ ،آٖٞب ثبیذ ٔمذار ثیصتزی اس
وبالٞب  ٚخذٔبت خٛد را ثزای ٔذیزیت ثذٞی ضبٖ ث ٝصٛرت دالرٞبی وبغذی ثپزداس٘ذ  ٚآٖٞب وٝ
ٕ٘یتٛا٘ٙذ چٙیٗ وٙٙذ خٛة ث ٝدرصذ پبییٙی اس ارسش ٚالؼیضبٖ ثّؼیذ ٜخٛاٙٞذ ضذ.
ػال ٜٚثزایٗ ٔٙبفغ التصبدی ،پیآٔذٞبی صئٛپ ِٛتیىی ٞ ٓٞست یؼٙی ثزای حفظ ٌ ٚستزش سّطٝی
أزیىب ٞزچ ٝرلجب ثیصتز تضؼیف ض٘ٛذ ث٘ ٝفغ أزیىبست .در ٟ٘بیت تزأپ چیشی ٘یست جش وسی و ٝاس
ٞز اثشار لذرت ثزای ٘بثٛدی ٔخبِفبٖ خٛد استفبدٔ ٜیوٙذ .وطب٘ذٖ یه وطٛر ثؼذ اس دیٍزی ث ٝسٛی
ٚرضىستٍی ـ  ٚدر پبیبٖ وٕه طّجیذٖ اس صٙذٚق ثیٗإِّّی ثزای ٘جبت ـ ٚسیّٝای است و ٝاس ٚاثستٍی ثٝ
دالر و ٝدر ط َٛد ٜسبَ ٌذضت ٝضىُ ٌزفت ث ٝصٛرت لذرت خبْ استفبدٔ ٜیضٛدٔ .یتٛاٖ تصٛر وزد وٝ
أزیىب ثزای ٔٛافمت ثب وٕه صٙذٚق ثیٗإِّّ ی پ َٛث ٝایٗ وطٛرٞب چ ٝطّت خٛاٞذ وزد ،ثٚ ٝاردات ٘فت
اس ایزاٖ پبیبٖ دٞیذٔ ،طبروت در ثز٘بٔٝی جبد ٚ ٜوٕزیٙذ چیٗ را ٔتٛلف وٙیذ .أىب٘بت ثبِم ٜٛثیٟ٘بیت
است .تب ثٕٞ ٝیٗ جب تٟذیذٞبی ٔستمیٓ ػّی ٝتزوی ٝثٝوبر ٌزفتٔ ٝیضٛد و« ٝچ ٝثبیذ ثىٙذ» تب «ثبسار
خبطزجٕغ ضٛد» .ثزای ٕ٘ ،ٝ٘ٛتبیٕش رٚس سٝضٙج ٝچٟبرد ٓٞاٚت ٘ٛضت « ،اردٚغبٖ اٌز ٔی خٛاٞذ اس تؼٕیك
ثحزاٖ جٌّٛیزی وٙذ ثبیذ ٘ك سدٖٞبیص ث ٝغزة را ٔتٛلف وٙذ ...آٖچ ٝثبیذ ا٘جبْ ثذٞذ رٚضٗ است .ثبیذ
٘زخ ثٟز ٜرا افشایص ثذٞذ (یؼٙی ل َٛثذٞذ و ٝثخص ثیصتزی اس التصبد تزوی ٝدر اختیبر سفتٝثبساٖ
ثیٗإِّّی لزار ٔی ٌیزد) ،التصبددا٘بٖ وبرآٔذ را ثٝوبر ثٍیزد ،ثٝطٛر ٔطخص استمالَ ثب٘ه ٔزوشی را
ضٕب٘ت وٙذ ( یؼٙی ٞزٌ ٝ٘ٛوٙتزَ دٔٛوزاتیه را ثزدارد)  ٚثب رییسجٕٟٛر تزأپ  ٓٞآضتی وٙذ» چ ٖٛدر
ٟ٘بیت« ،اٌز لزار است ثب٘ه جٟب٘ی یب صٙذٚق ثیٗإِّّی پ َٛوٕه وٙٙذ حٕبیت أزیىب ضزٚری است».
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درٚالغ ایٗجبست و ٝدٌٚبٍ٘ی لالثی ثیٗ «جٟب٘یٌزاٞب» ّٔ« ٚیٌزاٞبی التصبدی» دروبخ سفیذ آلبی
تزأپ  ٚدروطٛر ثٝطٛر وّی ثبر دیٍز افطب ٔی ضٛدٚ .لتی ثزای وطب٘ذٖ وطٛرٞبی جٛٙة ثٚ ٝرضىستٍی
ٔیوٛضٙذٙٔ ،بفغضبٖ وبٔالً ثز یهدیٍز ٔٙطجك است .اٌزچٌّ ٝذٔٗ سبوس ث ٝطٛر لالثی ػّی ٝسیبست
تؼزفٝای تزأپ اػالْ ٔٛضغ ٔیوٙذ ِٚی ٚالؼیت ایٗ است و ٝج ًٙتجبرتی درٚالغ ثخص تشییٙی
سیبستٞبی فذراَ رسر ٚاست ؤ ٝیوٛضذ ثبسارٞبی ٘ٛظٟٛر را تحت فطبر لزار ثذٞذ .درٚالغ ٚاَ استزیت
دلیمبً ث ٝثیثجبتی ٔبِی و ٝسیبست ج ًٙتجبری تزأپ ث ٝآٖ دأٗ سد ٜثٝتٕبٔی ٚاثست ٝاستٕٞ .بٖطٛر وٝ
پیتز وٛاٖ ٔتذوز ضذ «التصبد أزیىب ثٝطٛر دائٕی ث ٝثبستِٛیذآضفتٍیٞبی ٔبِی  ٚپِٛی ثیٗإِّّی ٚاثستٝ
است ».در حبِی وٚ ٝاَ استزیت ثٝطٛر ٔطخص «ث ٝثیثجبتی جذی در ٘ظبْ ٔبِی وطٛرٞبی ٘ٛظٟٛر
ٚاثستٍی داردِٚ ».ی ثب پٛضب٘ذٖ ایٗ فؼبِیتٞب در ِٛای یه پزچٓ ٚ ،آٟ٘ب را وٙبر ٔجٕٛػٝای اس ضٛنٞب ی
لالثی «جٟبٌٖزاٞب» لزار دادٖ ،ثبػث ٔیضٛد تب سزضت ٚالؼیضبٖ اس دیذٜٞب پٟٙبٖ ثٕب٘ذ .ثخص جٛٙثی
جٟبٖ او ٖٛٙثز ِجٝی پزتٍب ٜلزار ٌزفت ٝاستِ ،یجزاَٞبی ٘ظبْ  ٚضٛرضیبٖ ّٔیٌزا صف وطیذٜا٘ذ تب آٖ را
 ُٞثذٙٞذ.
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