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شد مالی جهانی  نظامیک  ایجادبرای  طرح مطالباتی موجب 8002بحران مالی سال 

کند سرمایه را مدیریت  یسوداگرانههای ، جریاندهد را کاهشکه عدم تعادل تجاری 

 ظامنهدف اصلی چنین چیزی . البته که  کند جلوگیری مندنظامریسک و از گسترش 

دفاع و نامطلوب خواهد بود. غیرقابل ، دیگرنظامیچنین امروزه وودز بود. اما برتون

 چگونه باید باشد؟اش احتمالی بدیلبنابراین، 

هایشان زورآزمایی دو مرد و دیدگاه یصحنه 4411 در سال وودزبرتون کنفرانس

جمهور فرانکلین رئیس ی، نماینده(Harry Dexter White) هری دکستر وایتبود: 

، (John Maynard Keynes) جان مینارد کینز، و (Franklin Roosevelt) روزولت

اد ماز بر اساس که امپراتوری رو به افول بریتانیا. بدیهی است طرح وایت یهنمایند

؛ گشتچیره  بنا شده بود جهانی دوم پس از جنگ یدر دوره متحدهتجاری ایالات

ت کامل سیاس اتاختیار هب تن دادنکردن اروپا و ژاپن در ازای که برمبنای دلاری طرحی

 عسلماه یشالوده، ینظام جدید پساجنگمتحده شکل یافته بود. و پولی ایالات

تا زمانی که آمریکا مازاد خود را از دست داد و ترتیباتی که - پایه گذاردداری را سرمایه

 وایت مقرر کرده بود فرو پاشید.

 مردوداین است: آیا طرح  آمدمیهای گذشته پیش دهه طی مکرراًکه  پرسشی

 خواهد بود؟نتر مناسب 8002کینز برای دنیای چندقطبی پس از سال 

 8004ل سال یرئیس بانک مرکزی چین، در اوا (Zhou Xiaochuan) ژیائوچوان ژو

وودز طرح پیشنهادی کینز را نپذیرفت، متأسف است. دو سال بعد، گفت از اینکه برتون

مدیرعامل صندوق  (Dominique Strauss Kahn) کان وسااز دومینیک استر

ال المللی پول پس از سپرسیده شد که به نظر او نقش صندوق بینالمللی پول بین

بینی کرد که چه سال پیش، پیش شصت کینز»او پاسخ داد:  ؟چه باید باشد 8002

 عملیزود بود. اکنون وقت  طرح او خیلیچیزی مورد نیاز است؛ اما آن زمان برای تحقق 

 «هستیم! "آن" اجرای یکنم ما آمادهآن رسیده است. و من فکر میکردن 
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به فرش سقوط کرد، بدون آنکه  شاز عر ی بعدهچند هفتکان استراوسحال، بااین

ممکن است چه « آن»چیست. اما حدس زدن اینکه « آن»توضیح دهد منظورش از 

 سخت نیست. هم باشد خیلی

 ،که ثبات جهانی استدیدگاه کینز این  ، بازتابجدید نظام این که تراز همهمهم

های اقتصادی دارای نظام میانداری به ایجاد اختلاف تحت تأثیر گرایش ذاتی سرمایه

تر در دوران رونق بزرگشود. مازاد و کسری تضعیف می ،کسریهای دارای نظام مازاد و

افتد، ناسبی بر دوش بدهکاران میتطور نامبه رکود یدر دورهشان تعدیل بارِو  شوندمی

ش کاه در تمام جهانشود که پیش از اینکه تقاضا را تورم می-بدهی فرایندو منجر به 

 ند.کمیمحکم کسری بودجه  دارایدر مناطق جای پای خود را دهد، 

ه در آن نیروی تعدیل ب نظامی که جایگزینیبرای مقابله با این گرایش، از کینز 

 رایندف»که در آن  نظامیجای به افتدمی بستانکارانبدهکاران و  بر دوشصورت متقارن 

 .دکنحمایت می« داوطلبانه است انو برای بستانکار اجباری انتعدیل برای بدهکار

 international clearing)المللی بینپایاپای یک اتحادیه ]تاسیس[ حل کینز راه

union) (ICU بود که )اعضا با حفظ  .داشتنداقتصادهای بزرگ در آن شرکت  تمام

یک واحد  اها بپرداخت یتمامکه کنند می توافق خود، پول رایجو های مرکزی بانک

، و تمام صورت گیرد نامدمی (Bancor) «بانکور»حسابداری مشترک که کینز آن را 

 انجام دهند. ICUرا از طریق  المللیهای بینپرداخت

متناسب با سهم نسبی آن در  ICUعضو در  هر دولتِ یدر ابتدا، حساب ذخیره

. پس از آن، هر کدام متناسب با صادرات شدخواهد  محاسبه بانکور ، بهجهانیتجارت 

، برقراری این نظامپس از  خواهند کرد. اضافی دریافت[ اعتبار] بانکور خالص خود

د مالیات متقارن خواه ،ترازطور مداوم بر مازاد و کسری بهالمللی بین پایاپایی اتحادیه

 ، تقاضایاتهای نامتعادل سرمایه، نوسانجریان میانبازخورد منفی  سازوکاربست تا 
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 در سراسر جهان توزیع برابرناکه به صورت را کل ناکافی جهانی و بیکاری غیرضروری 

 خنثی کند.، شده است

ای طرح، نظام ارزهاین  فرضالبته که پیشنهاد کینز عاری از مشکل هم نبود. پیش

محدود برای کشورهای دارای کسری  برداشتاضافهثابت بود که نیازمند تسهیلات 

تنظیم نرخ ارز و نرخ باززنی مداوم میان وزرای دارایی در مورد مستلزم چانهنیز  و ،مزمن

اعمال  اختیارها بوروکرات به مالی، که یهای سختگیرانهکنترلنیز . و استبهره 

ار بفاجعه آشوبیبه  و در نهایتدهد را میبر انتقال سرمایه  جویانهمصلحت اختیارات

 انجامد.می

ساده و  عدهای متغیر ارز و قوابا نرخرا  ICU نتوان اما دلیلی وجود ندارد که

اصلی کینز برای در کنترل داشتن عدم تعادل  یحفظ مزایای ایده در کنارخودکاری که 

 ریزیطرح ،به حداقل برساندها را سیاستمداران و بوروکرات اتقدرت اختیار ،المللیبین

 .کرد

است که مشابه همانی  NICUیا ( new ICU) جدید المللیبین پایاپای یاتحادیه

ا نامش ر-به جای بانکور انتزاعی، یک ارز دیجیتال مشترک  کینز در نظر داشت. اما

م و قوانینش تنظی منتشرالمللی پول توسط صندوق بینکه  -گذاریممی [4]سوکازم

س را براساس یک دفتر کل و، کازمالمللی پولبین . صندوقارائه خواهد کرد ،دوشمی

شده ینیتعکل را به روشی ازپیش یهیتالی شفاف و یک الگوریتم که عرضمجازی دیج

دهد می این امکان راو ، کند اداره خواهد کردمیتنظیم  بر اساس حجم تجارت جهانی

جهانی را در زمان کاهش رشد عمومی  یعرضه ،ضد ادواری خودکار یلفهؤمیک  که

 افزایش دهد.

، و کنندعمل میخارجی همانگونه عمل خواهند کرد که اکنون  هایبازارهای ارز

که  تغییر خواهد کردای موس و ارزهای مختلف به همان شیوهزکا ی میاننرخ مبادله

در المللی پول ( صندوق بینSpecial Drawing Rights) حق برداشت مخصوص
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 ظامن که تحت تفاوتبا این البته،  کند.تغییر می یوآنمقابل دلار، یورو، ین، پوند، و 

NICUاز مجرای حساب  هایشانرداختپتمامی های عضو اجازه خواهند داد که ، دولت

 بگذرد. خود موس بانک مرکزیزکا

، دو تعادلدر کنترل نگه داشتن عدم جهتانسیل طرح تاز پ کاملبرداری برای بهره

تناسب کسری یا مازاد به ارائه خواهد شد. اول، هاایجاد ثبات در انتقالراهکار برای 

حساب  روی برتعادل تجاری سالانه مالیات عدمنوعی  هر بانک مرکزی، حساب جاری

 نهادهای. دوم، خواهد شدپرداخت  NICUوضع و به صندوق مشترک  کدامشانهر 

مبلغی را به ، سرمایه به خارج از کشور عظیم خروجیخصوصی به تناسب هر جریان 

 هایی مانند اوبرتی که کمپانیمافزایش قی درست مانند، پردازندمی NICUصندوق 

(Uber)  کنندمیتحمیل ]بر مشتریان خود[ ترافیک  اوجساعات طی. 

های کشورهای دارای تدول شود کهمی وضعبدین دلیل  اریجتوازن تمالیات عدم

صورت به د و همزمانتشویق کنگذاری مخارج داخلی و سرمایهبه افزایش را مازاد 

هد. دالمللی کشورهای دارای کسری را کاهش مخارج بینپرداخت مند قدرت نظام

نرخ سرعت به ، ودر محاسبات خود در نظر خواهند گرفتاین موضوع را بازارهای ارزی 

 یبخش عمدهمانع تعادل حساب جاری تعدیل خواهند کرد و ارز را در واکنش به عدم

. به خواهد شد است مزمنمتعادل ناتجارت  عامل اصلی که امروزه خروج سرمایه موج

 و عظیمصورت خودکار جریان ورود یا خروج به« عرضهاضافه»مالیات بر همین ترتیب 

ها را روکراتوب اتاختیاربدون اینکه قدرت را جریمه خواهد کرد،  هی سرمایسوداگرانه

 سرمایه پدید آورد.ناپذیری بر روی انعطافهای افزایش دهد یا کنترل

، (subscribed capitalی تعهدشده )سرمایهگونه ناگهان، جهان بدون نیاز به هیچ 

 الانتق امر منجر بهاین  ثروت به دست خواهد آورد. المللیبین حاکمیتییک صندوق 

در مقیاس جهانی ( low-carbon energy)ن کربُکم هایانرژیهای سیستمبه  سرمایه
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سبز و  هایکه به انرژی هتوسعوگذاری در تحقیقسرمایهی واسطهشد، و بهخواهد 

 .تثبیت خواهد کرد اقتصاد جهانی را ت،تکنولوژی پایدار تخصیص یافته اس

او مستلزم تکنولوژی دیجیتال و بازار ارزهای  طرحپیشرو بود:  در زمان خودشکینز 

ها را داریم، که با امروزه این ماوجود نداشت. اما  4410 یخارجی بود که در دهه

ه ب یاست. همچنین نیاز مبرمبوده الملل همراه بین پایاپای نظامتجربیات نهادی در 

وودز کینزی به صورت خودکار آن را که برتون داریمجهانی سبز  تحولهای صندوق

شخصی درواقع و سیاسی،  فرایندایجاد خواهد کرد. تمام آن چیزی که کم داریم یک 

تا بازیگران را گرد هم آورد و تغییرات را تسریع است  (Roosevelt) روزولت همچون

 بخشد.

 

[4 ]Kosmos - ی یونانی به معنی گیتی، نظم و ترتیبواژه 
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