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نویسندگان

یورگ آسموِسن1

عضــو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا )ECB(2. آسموِســن مدیر کل روابط 
اروپایــی و بین المللی و مدیر کل خدمات حقوقی بانک مرکزی اروپاســت. 
وی پیش از پیوســتن به این بانک در موقعیت های مختلف در وزارت دارایی 
جمهــوری فدرال آلمان خدمت می کرد؛ از ســال 2008 تا 2011 دبیر هیات 
G-( 20 دولت بود، و در سال 2011 هم نمایندگی صدر اعظم آلمان در گروه

20( را بر عهده داشت.

پیرت بوک وار3

مدیر دارایی ها و تحلیل گر راهبردی بازار، شــرکت میلِر تاباک و شرکا4. وی 
همچنین رییس شرکت مشاوره ای با مسئولیت محدود اُفتالمیک در النگ آیَلند 
)OCLI,LLC(5 و صندوق های سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی6 بوده 
و یکی از همکاران شبکه تلویزیونی CNBC است. وی پس از کار در بخش 
پژوهش های اوراق قرضه شرکتی7 در موسسه دونالدسون، الفکین و ِجنِرت8، 
در سال 2004 به شرکت میلِر تاباک و شرکا و شرکت OCLI,LLC پیوست.

1- Jorg Asmussen    2- European Central Bank
3- Pter Boockvar    4- Miller Tabak+ Co.
5- Ophthalmic Consultants of Long Island 6- Farmland real estate investment funds
7- Corporate bond    8- Donaldson, Lufkin & Jenrette
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ِمگان گرین1

مدیر بخش اقتصاد اروپای موسســه  اقتصاد جهانــی روبینی2. گرین، پیش از 
پیوستن به موسسه روبینی، کارشناس بحران حوزه یورو در واحد بررسی های 
اقتصادی مجله اکونومیست3، مشاور خاندان پادشاهی کشور لیختن اشتاین در 
امور مبارزه با پول شــویی در صنعت خدمات مالــی، و تحلیل گر امور تامین 

سرمایه در موسسه ِجی.  پی. مورگان4 بوده است.

اِستیِفن اِل. ِجن5

مدیر و شریک موسســه ماکرو پارتنِرSLJ 6. ِجن، پیش از راه اندازی موسسه 
ماکرو پارتنِر SLJ در آوریل سال 2011، مدیر عامل شرکت بلوگولد کاپیتال7 
بود. وی همچنین پیش از آن رییس بخش پژوهش های پولی شرکت مورگان 
اِسَتنلی8 هم بود، و چندین سال به عنوان اقتصاددان در صندوق بین المللی پول 
)IMF(9 فعالیت می کرد. ِجن مدرک دکترای اقتصاد خود را از موسسه فناوری 

ماساچوست )MIT(10 دریافت کرده است. 

رابرت جانسون11

مدیر اجرایی موسسه اندیشه اقتصادی نوین12. جانسون همچنین عضو ارشد 
و مدیر پروژه تامین مالی جهانی در موسســه فرانکلین و اِلینور روزولت13 در 
 ،14)SFM( نیویورک اســت. وی مدیر پیشین موسسه مدیریت منابع سوروس
موسسه فعال در حوزه بازارهای نوظهور، عضو کمیسیون کارشناسی سازمان 
ملل متحد در زمینه اصالح نظام پولی و مالی بین المللی، و اقتصاددان ارشــد 

کمیته های امور بانکی و بودجه سنای آمریکا بوده است.

1- Megan Green      2- Roubini Global Economics 3- Economist Intelligence Unit
4- JPMorgan   5- Stephen L. Jen              6- SLJ Macro Partners
7- BlueGold Capital 8- Morgan Stanley             9- International Monetary Fund
10- Massachusetts Institute of Technology            11- Robert Johnson
12- Institute for New Economic Thinking
13- Franklin and Eleanor Roosevelt Institute        14- Soros Fund Management
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پاپا اِن. دیایه1

رییس دفتر نایب رییس2 صندوق بین المللی پــول )IMF(. اِن دیایه هم اکنون 
مســئولیت امور چین را در IMF بر عهده دارد. وی پیش از این مســئولیت 
بررســی وضعیت اقتصادی کشورهایی چون ژاپن، اســترالیا، هنگ کنگ، و 

مالزی را نیز بر عهده داشته است. 

جیمز رایکاردز3

نویســنده کتاب پرفروش جنگ هــای ارزی: وقوع بحــران جهانی بعدی4. 
رایکاردز مشاور، اقتصاددان، و متخصص امور سرمایه گذاری است، و سهامدار 
یک صندوق پوشــش خطر5 در شــهر نیویورک اســت. در سال 1998، وی 
مذاکره کننده ارشــد فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( برای نجات موسسه 

مدیریت سرمایه بلندمدت )LTCM(6 بود.

َگری شیلینگ7

بنیان گذار شــرکت َگری شیلینگ و شرکا8. شــیلینگ در 29 سالگی، و پیش 
از پیوســتن به موسسه وایت ِولد9 و ســپس راه اندازی شرکت خود، نخستین 
اقتصاددان ارشــد موسســه مریل لینچ10 بود. وی نخستین کســی بود که با 
پیش بینی سیاســت خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو، که موجب کاهش 
نرخ بهره اوراق خزانه 30 ساله از 15/21 درصد در سال 1981 به 2/8 درصد 

شد، کاهش تورم اوایل دهه 1980 را پیش بینی کرد. 

آنوپ سینگ11

مدیر بخش آسیا و حوزه اقیانوس آراِم صندوق بین المللی پول )IMF(. سینگ 
همچنین به عنوان مشــاور ویژه برای رییس بانــک مرکزی هند12 کار کرده و 

استادیار دانشگاه جرج تاون13 هم بوده است.

1- Papa N’Diaye           2- Deputy Division Chief    3- James Rickards
4- Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis 5- Hedge fund
6- Long-Term Capital Management      7- Gary SHilling
8- A. Gary Shilling & Co. 9- White-Weld    10- Merrill Lynch
11- Anoop Singh           12- Reserve Bank of India     13- Georgetown Unicersity
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جان تایلور1

مدیر عامل و بنیان گذار موسسه ِاف. ایکس. کانِسپتس2. تایلور، پیش از آغاز 
دوره نرخ های ارز شــناور، کار خود را ابتدا با فعالیت در بازار ارز آغاز کرد 
و نقش مهمی در تشــویق ســیتی بانک3 به حضور فعال در این بازار در دهه 
1970 داشت. در سال 1981، وی موسسه ِاف ایکس کانِسپتس را راه اندازی 
کرد، که تبدیل به یکی از شــرکت های فعال در حوزه مدیریت ریســک و 
بازده در بازار ارز شــد. وی همچنین به عنــوان نماینده طرف تقاضای بازار 
ارز در کمیته مشورتی ارز فدرال رزرو خدمت می کند. افزون بر این، تایلور 
بانک ِورمونت4، یک دانشــگاه بین المللی، و نیز یک شرکت بین المللی فعال 
در حوزه زیســت فناوری5 برای پژوهش در زمینــه بیماران هموفیلی را هم 

راه اندازی کرده است. 

1- John Taylor 2- FX Concepts 3- Citibank 4- Vermont bank 5- Biotech
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پیش گفتار
پاول اونیل، وزیر خزانه داری پیشین آمریکا

قراردادهــا و ترتیباتی که چارچوب های مورد نیــاز برای فعالیت اقتصاد 
جهانِی درهم تنیــده کنونی را فراهم می کند، درســت مانند صفحات درونی 
پوســته زمین، پیوسته بر هم فشار می آورند تا این که این فشار منجر به وقوع 
یک حادثه فاجعه بار یا شکل گیری یک »نظام جهانی«1 تازه شود. بشر توانایی 
جلوگیری از وقوع زمین لرزه، فوران آتش فشان، یا دیگر رخدادهای طبیعی در 
پوســته زمین را ندارد، اما چون قواعد حاکم بر نظام اقتصادی جهان توســط 
انسان ها تدوین شده است، ممکن است این گونه تصور شود که می توانیم وقوع 
بحران های احتمالی را پیش بینی کنیم. در سال های گذشته، شاهد هشدارهای 
زیادی در خصوص ضرورت بازاندیشِی سازوکارهای اقتصاد جهانی بوده ایم: 
در آستانه وقوع بحران در اقتصاد آمریکا در سال های 2009- 2008، ماندگاری 
یورو با دیده تردید نگریســته می شد، و تعداد کشورهای با بدهی سنگین، که 
در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، نیز به طور چشم گیری رو به افزایش بود. 
 مجموعه اندیشــه ها و دیدگاه هایــی که در این کتاب گردآوری شــده 
اســت، نقش مهمی در بازآرایی ســاختار نظام اقتصادی جهان بازی می کند. 
پیش نیاز اصلی این بازآرایی فراهم شــدن امکان بحث آزاد درباره امکانات و 
واقعیت هاست. هنگامی که من وزیر خزانه داری آمریکا بودم، همواره از طرف 

1- World order
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رســانه ها تحت فشــار قرار می گرفتم تا بگویم »دالر قوی نتیجه وجود یک 
سیاست مالی سالم، یک اقتصاد پرتکاپو، و نرخ باالتر رشد بهره وری در آمریکا 
نسبت به کشورهای دیگر اســت.« اما باید پذیرفت که دالر قوی پیامد، و نه 
هدفی مســتقل، است. رسانه ها و بازارها به هیچ کدام از این دو عالقه ندارند؛ 
آن ها فرمول »رابرت رابین«1 را ترجیح می دهند که می گفت: »سیاست ما قوی 

نگه داشتن دالر است.«2 
 اگر امکان بحث آزاد را فراهــم نکنیم، کماکان گرفتار وضعیتی خواهیم 
بود که هم اکنون دچار آن هســتیم، یعنی تحمیل هزینه های ناشی از شکست 
دولت ها بر مردِم از همه جا بی خبر جهان، شکستی که دلیل اصلی آن را می توان 

در توجه بیش از اندازه به منافع بانکداران خصوصی جستجو کرد. 

1- Robert Edward Rubin:
رابــرت ادوارد رابین اقتصاددان آمریکایی و متخصص بانکداری، که طی ســال های 1995 تا 1999 وزیر 

خزانه داری آمریکا بود. م.
2- Our policy is a strong dollar
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پیش گفتار
نظامی ایستاده بر پایه های لرزان

سارا اِیِزن

دالر1 کماکان در کانون تجارت جهانی قرار دارد، ســهم برتر را در مجموعه 
دارایی های بانک های مرکزی کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است، و در 
جریان توفان های اقتصادی، پناهگاهی امن برای سرمایه گذاران خشمگین و پریشان 
به شمار می رود. با این حال، داستان دالر دو طرف دارد. طرف نخست، بحرانی که 
در ســال 2007 ترک های نظام پولی بین المللِی متکی بر دالر را نمایان ساخت، 
و منجر به کاهش اعتماد به این پول شــد. طرف دوم، عدم تعادل های گسترده و 
ویران گر، از جمله کسری تجاری آمریکا و مازاد تجاری چین، که تهدیدی بزرگ 
برای اقتصاد جهانی به شــمار می رود. بانک های مرکــزی و دولت های فدرال، از 
جمله آمریکا، که همگی خود را در قلمرویی ناشناخته می بینند، در جریان بحران 
اخیر برای تحرک بخشی به اقتصادهای خود، مجبور به ایجاد بدهی های هنگفتی 
 ،)G-20( شدند. برای مثال، در نشست سال 2009 کشورهای عضو گروه بیست
دولت های سراسر جهان رقم بی سابقه 1/1 تریلیون دالر را به مهار بحران اختصاص 
دادند. افزون بر اجرای بسته های محرک توسط دولت ها )از جمله برنامه کمک به 
دارایی های آسیب پذیر )TARP(2 در آمریکا(، بانک های مرکزی هم هزاران میلیارد 

1- از این پس، هر جا از واژه دالر استفاده می شود، منظور پول ملی ایاالت متحده آمریکاست، و در صورتی 
که مورد دیگری مد نظر باشد، به آن اشاره خواهد شد. م.

2- Troubled Asset Relief Program
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دالر برای مقابله با بحران خرج کردند. فدرال رزرو سیاست های نامتعارفی چون 
»تسهیالت مقداری«1 را در پیش گرفت، که موجب کاهش نرخ های بهره و تزریق 
نقدینگی به نظام مالی شد. در چارچوب این سیاست، بانک های مرکزی اقدام به 
چاپ پول برای خرید اوراق قرضه های منتشر شده توسط دولت -در مورد فدرال 

رزرو، اوراق قرضه کوتاه مدت خزانه داری آمریکا- می کنند.
 متاسفانه، دستیابی به هدفی چون کاهش نگرانی ها با کمک بسته های محرک 
دولت و سیاست های فدرال رزرو، ممکن است کشورهای شدیدا بدهکار را بیشتر 
در بحران فرو ببرد. فدرال رزرو، در اجرای سیاست تسهیالت مقداری خود، بیش 
از یک هزار میلیارد دالر اوراق قرضه خزانه خریداری کرد؛ این اقدام سیل انتقادها 
را از سوی سیاســت مداران و رهبران جهان به طرف فدرال رزرو روانه کرد، که 
معتقد بودند پیامد جانبی چنین سیاستی تضعیف هر چه بیشتر دالر است. تضعیف 
دالر، اگرچه برای رشد اقتصادی آمریکا مطلوب است، اما موجب کاهش اعتماد 
به این »پول ذخیره«2 جهانی شــده و افزایش ارزش دیگر پول های مهم جهان را، 
به عنوان نتیجه مستقیم اما نامطلوب، برای کشورهای دیگر در پی خواهد داشت. 
»جان کانالی«3، وزیر خزانه داری پیشین آمریکا در دوره ریاست جمهوری »ریچارد 

نیکسون«4، زمانی دالر را »پول ما، اما مشکل شما«5 می نامید.
 اما تضعیف دالر فقط نتیجه فرعی اجرای سیاست تسهیالت مقداری نیست. 
طی دوره ده  ساله پیش از بحران سال 2008، ارزش دالر پیوسته رو به کاهش بود. 
این اتفاق را هم می توان به بدهی های هنگفت ایجاد شــده توسط دولت آمریکا 
و بــه گردش درآمدن »یورو«6، واحد پولی اتحادیه پولی اروپا، نســبت داد. با به 
گردش درآمدن یورو، بانک های مرکزی و مقام های مسئول مدیریت ذخایر پولی 
جهان شروع به ذخیره سازی یورو، به عنوان جایگزینی برای دالر، کردند. هم زمان، 
 BRIC چین و سه کشور برزیل، روسیه و هند، که به همراه هم کشورهای گروه
نامیده می شوند، به عنوان پررشدترین اقتصادهای جهان نمایان شده و در نتیجه، در 
باالی فهرست تصمیم گیران اقتصادی جهان جای گرفتند. آن ها، همچنین، به دلیل 
ویژگی فعالیت های اقتصادی خــود، تبدیل به بزرگ ترین دارندگان دالر و دیگر 

1- Quantitative easing 2- Reserve currency   3- John Connally
4- Richard Nixon          5- Our currency, but your problem 6- Euro
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پول های خارجی شدند. همزمانی این رخدادها با رسیدن بحران به نقطه اوج خود، 
ذهن بیشــتر مردم جهان را با موضوع پرسش برانگیز نقش بسیار پررنگ، و شاید 
نامطلــوب، آمریکا در نظام پولی جهان درگیر کرد. به این جمله توجه کنید: دالر 
پولی اســت که جهان برای قیمت گذاری همه چیز، از وانیل تولید شده در جزایر 
کومور تا نفت با ارزش، به آن وابســته است -و این وابستگی مشکلی است که 

هم اکنون پیش روی جهان قرار دارد.
 با اوج گیری بحران بدهی های اروپا در سال 2010، که عامل اصلی آن استقراض 
گسترده کشورهای منطقه و بدهی های هنگفت آن ها بود، پرسش پیش روی »نظام 
پولی بین المللی«1 بزرگ تر و پیچیده تر از هر زمان دیگر شــد. از زمان به گردش 
درآمدن یورو در سال 1999، رشد این پول آن را به دومین پول ذخیره جهان، پس 
از دالر، تبدیل کرده است، که به معنی کاربرد آن به عنوان دومین پول مورد استفاده 
در تجارت بین المللی و نگه داری ذخایر ارزی، از جمله توســط 17 کشور عضو 
»اتحادیه پولی اروپا« )EMU(2 اســت. با این حال، کشورهای عضو این اتحادیه 
پولی )حوزه یورو( با شــکاف های گسترده ای در درون خود روبرو هستند، که از 
جمله می توان به تفاوت در قدرت رقابت، تفاوت در زبان، و سیاســت های مالی 
پراکنده میان کشورهایی که در یورو و بانک مرکزی اروپا مشارکت دارند، اشاره 
کرد. بحران بدهی ها، این تفاوت های ساختاری را آشکارتر ساخته و پرسش هایی 

را درباره امکان پایداری و ماندگاری یورو ایجاد کرده است.
 از ســال 2010، کاهش اعتماد به دو پول ذخیره اصلی جهان، یورو و دالر، 
موجب حرکت نقدینگی به اقتصادهای پررشدی شد که وضعیت بدهی پایداری 
دارند، از جمله برزیل، روســیه، هند، چین، و دیگــر اقتصادهای نوظهور3. این 
سرمایه گذاری، منجر به تقویت پول ملی این کشورها شد، که همین امر موجب 
شد تا شاهد اقداماتی چون سیاست های مداخله جویانه و انواع دیگر سیاست های 
اقتصادی توســط این کشورها، با هدف تضعیف پول ملی خود در برابر پول های 
دیگر، با هدف افزایش صادرات، باشیم. این پدیده، که به »رقابت بر سر تضعیف 
ارزش پول«4 معروف است، احتمال اقدامات تالفی جویانه را افزایش می دهد، که 

1- International monetary system  2- European monetary union
3- Emerging economies   4- Competitive devaluation 
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این امر خود منجر به بروز نبرد تجاری میان کشــورها- به عنوان پیامد نامطلوب 
و ویران گر چنین سیاســتی- می شود. یکی از نمونه های آشکار نبرد پولی، نمونه 
دهه 1930 اســت، که ناشــی از رقابت آمریکا، انگلستان، و فرانسه برای کاهش 
ارزش پول ملی خود بود. در جریان رکود بزرگ ســال های 33- 1929، هر یک 
از این سه کشــور تالش کردند با تضعیف ارزش پول ملی خود، با هدف حفظ 
صــادرات و کاهش مازاد تجاری، اندازه اقتصاد خود را بزرگ تر کنند. با این حال، 
این سیاست اثری منفی داشت، و آسیب شدیدی به تجارت بین المللی وارد کرد. 
این تجربه موجب شد »دومینیک استراس کان«1، رییس پیشین صندوق بین المللی 
پول )IMF(، در ســال 2010 این گونه هشدار دهد: »به طور آشکار این اندیشه در 
حال شکل گیری است که می توان از پول های ملی به عنوان ابزار سیاستی استفاده 
کرد. چنین اندیشــه ای، در صورت عملی شدن، برای بهبود اقتصاد جهانی بسیار 

پرمخاطره خواهد بود.« 
 اکنون، بیش از شــش دهه پس از تدویــن قواعد مورد نیاز برای نظام پولی 
بین المللی توســط قدرت هــای بزرگ جهــان در کنفرانس »برُتــن وودز«2، در 
»نیوهمپشایر«3، و نیز چهار دهه پس از کنار گذاشتن این قواعد به نفع نظام جدید، 
دولت هــا دوباره به بحــث درباره ضرورت دگرگونی بنیــادی نظام پولی جهان 
پرداخته اند. به گفته »جوِزف اِســتیگلیتز«4، برنده جایزه نوبل اقتصاد، »اگر در پی 
بازگرداندن اقتصاد جهانی به مسیر شکوفایی و ثبات پایدار هستیم، به طور قطع نیاز 
به یک »نظام ذخیره جهانی«5 جدید داریم.« و »نیکال سارکوزی«6، رییس جمهور 
پیشین فرانسه، که ریاست چرخشی گروه بیست را در سال 2011 بر عهده داشت، 
می گوید »نظام پولی بین المللی، که در موافقت نامه سال 1944 برُتن وودز، زمانی که 
آمریکا تنها ابرقدرت جهان بود، به تصویب رسید و هنوز هم زیر سایه  دالر قرار 
دارد، کهنه شده است.« وی در ادامه می گوید، »پرسش من این است که، آیا هنوز 
در سال 1944 به سر می بریم؟ پاسخ منفی است.« در حقیقت، سارکوزی قول ایجاد 
یک »نظام مالی جدید برای جهان« را داد، اما با پیدایش بحران بدهی های اروپا، که 

1- Dominique Strauss-Kahn  2- Bretton Woods
3- New Hampshire  4- Joseph Stiglitz
5- Global reserve system  6- Nicolas Sarkozy
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بر نشست گروه بیست و دیگر گردهمایی های اقتصادی جهان در سال 2010 سایه 
افکنده بود، دستیابی به این هدف در سال 2011 بی نتیجه ماند. 

 برخی از متخصصین، از این پرسش که آیا طال دوباره باید نقش پول را بازی 
کند شگفت زده شده اند. در حالی که بیشتر اقتصاددان ها مخالف »نظام پایه طال«1 
هستند، اما گرایش به این دیدگاه، به دلیل رشد تدریجی قیمت طال طی چند دهه 
گذشته، افزایش یافته و بحث های فراوانی درباره نقشی که طال می تواند ایفا نماید 
درگرفته است. در حقیقیت، در پاییز سال 2010، »رابرت زولیک«2، رییس پیشین 
بانک جهانی، طی یادداشــتی در روزنامه فایننشال تایمز3 نوشت، دامنه تغییرات 
صورت گرفته از ســال 1971 به بعد، به طور قطع با تغییراتی که طی ســال های 
1945 تا 1971 رخ داد و منجر به کنار گذاشتن نظام برُتن وودز شد، شباهت داشته 
است. اگرچه در کتاب های درسی به طال به مثابه پولی کهنه نگریسته می شود، اما 
هم اکنون، بازارها از طال به عنوان بدیلی برای دارایی های پولی استفاده می کنند. ]1[ 
ســرانجام، باید به این نکته اشاره کرد که، اعتماد به پول های کاغذی )حکومتی(4 
مهم، که با تکیه بر اعتبار و تعهد دولت ها به گردش درمی آیند، به تدریج کاهش یافته 

است، اما اعتماد به طال رو به افزایش است. 
 صندوق بین المللی پول )IMF( نیز در گزارش  خود، که در فوریه سال 2011 
منتشر شــد، با این ادعا که »حق برداشت مخصوص« )SDR(5 می تواند به ثبات 
نظام مالی جهان کمک کند، آن را به عنوان جایگزینی برای دالر پیشنهاد کرد. حق 
برداشت مخصوص )SDR( بیانگر مطالبات بالقوه نسبت به پول کشورهای عضو 
صندوق بی المللی پول )IMF( است؛ این پول  می تواند به هر پولی که یک کشور 
نیاز دارد تبدیل شود، و نرخ تبدیل آن هم بر اساس سبدی از پول های بین المللی، 

و نه فقط دالر آمریکا، تعیین می شود. 
 در نشست های جهانی، از جمله گردهمایی گروه بیست، نشست های ساالنه  
صندوق بین المللی پول )IMF(، و دیگر نشســت های ســطح باالی قدرت های 
بزرگ، که برای بحث درباره نظم نوین جهانی برگزار می شود، پرسش های مهمی 
مطرح می گردد، که از جمله مهم ترین این پرســش ها می توان به این موارد اشاره 

1- Gold standard 2- Robert zoellick 3- Financial Times
4- Fiat money      5- Special Drawing Right
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کرد: آیا دالر کماکان نقش رهبری خود را در اقتصاد جهانی حفظ خواهد کرد؟ چه 
چیزی می تواند جایگزین دالر به عنوان پول ذخیره شود؟ آیا طال هم نقشی خواهد 
داشــت؟ آیا می توان برای واحد پولی صندوق بین المللی پول )IMF(، یعنی حق 
برداشت مخصوص )SDR(، نقشی قائل شد؟ آیا یورو به زندگی خود ادامه خواهد 
داد؟ رهبران جهان چگونه می توانند ساختار یورو را، به منظور ماندگار ساختن آن 
به عنــوان پول ذخیره بین المللی، بازآرایی کنند؟ چین چگونه می تواند نظام ارزی 
خود را برای استفاده بیشتر از »یوان«1 در مبادالت بین المللی و دسترسی بیشتر به 
آن در جهان اصالح نماید؟ آیا پول ملی چین می تواند دالر را به عنوان پول ذخیره 
جهانی کنار بزند؟ آیا نبرد پول ها و رقابت بر سر تضعیف ارزش آن به نبرد تجاری 

منتهی خواهد شد؟ نظام برُتن وودِز آینده چه شکلی خواهد داشت؟
 اکنون مهم ترین برای شنیدن دیدگاه های دانش پژوهان و نقطه نظرات منتقدین 
مهم درباره این موضوعات دشــوار، اما قابل حل، است. من گروهی یک دست و 
متنوع از پژوهش گران را گرد آورده ام، که سال ها صرف پژوهش درباره موضوعاتی 
چون جریان سرمایه، ذخایر ارزی، و نرخ های ارز کرده اند؛ به همراه فردی که در 
زمینه معامله  پول های مختلف بسیار موفق بوده است. دیگر چهره های مشارکت کننده 
هم عبارتند از یک بانکدار و برخی از مقام های صندوق بین المللی پول )IMF(. این 
افراد، رهبران فکری قدرتمندی هستند که مباحث مربوط به موضوعات خاص در 
بازارهای ارز را هدایت می کنند؛ برخی از آن ها وظیفه سیاست گذاری های عمومی 

را بر عهده داشته اند، و برخی نیز نقش فعالی در این زمینه ایفا می کنند. 
 جهان بار دیگر خود را در آستانه  یک دگرگونی مهم در نظام مالی بین المللی 
می بیند، که مسیر آن هنوز به طور کامل آشکار نشده است، اما به طور قطع پیامدهای 
چشــم گیری برای زندگی همه ما خواهد داشت. در این کتاب، شما می توانید از 
مباحث مربوط به پرســش های مورد اشاره در باال منتفع شوید، که طی یک دهه  
آینده، و شاید هم کمتر، توسط متخصصین درباره امکان پذیری گزینه های مختلفی 
که هم اکنون مد نظر رهبران جهان قرار دارد، یا در آینده نزدیک مورد توجه قرار 

خواهد گرفت، مطرح می شود. 
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