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Пише: Пјер Марти

После светске монетарне кризе 1930. године САД су наметнуле, у Бретон
Вудсу, јула 1944. године, међународни монетарни систем заснован на
хегемонији долара. У том тренутку САД држе 70 одсто светских златних
резерви (нико није оставио своје злато у Европи током рата) и обећале су да ће
гарантовати курс долара (и његову конвертибилност) у злату, а остале земље
да гарантују фиксну стопу мењања својих монета за долар. Неки механизми
регулације дати су у надлежност Међународном монетарном фонду,
нарочито у случају када нека монета мора да доживи велику ревалвацију
или девалвацију.

САД су се обавезале да гарантују званични паритет од 35 долара за унцу
злата, а остале земље да шаљу своје злато у САД да би добиле доларе
потребне за њихову спољну трговину, са гаранцијом да увек могу да врате
доларе и узму противвредност у злату.

Убрзо су САД, под изговором да пруже помоћ у послератној изградњи Европе,
штампале износ долара много већи од износа који је гарантовало злато у
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њиховим трезорима, са једне стране да би истовремено испуниле ту
међународну обавезу и обезбедиле ликвидност на свом унутрашњем тржишту,
а са друге да би се окористиле веома малом вероватноћом да све земље
истовремено затраже замену својих долара за злато.

Истовремено, САД су почеле да продају злато којем је требало да буду чувари.

Процењује се да су резерве злата у САД биле, све до 1960, једнаке резервама
долара којима су располагале остале земље, али већ 1970-71, због неумереног
штампања долара и продаја залиха злата, процењује се да Централна банка
САД није имала већу залиху злата од једва 20 одсто (петину) укупног износа
долара у поседу америчких страних партнера.

Банка федералних резерви САД постала је највећи фалсификатор свих
времена, пошто је штампала лажну монету која је изгледала као права и имала
гаранцију (према међународном споразуму) прве светске економске силе.

Са друге стране, још од 1967. године чланови Међународног монетарног
фонда имали су потребу да имају централну банку независну од било које
владе и неку стварно међународну монету, па су створили „права специјалних
вучења”, чије је коришћење остало у сфери анегдота.

Председник Ричард Никсон је објавио, 15. августа 1971, да САД не могу више да
гарантују конвертибилност долара у злату. Ма колико изгледало
изненађујуће, нико није објавио рат, није било дипломатских протеста,
извођења САД пред међународне судове, нити неког великог враћања
зелених новчаница. На тај начин долар је постао, преко унилатералне и
свеопште прихваћене одлуке, једина међународна референца, све до
споразума на Јамајци (1976) када је установљена слободна флуктуација
монета.

Долар је званично девалвирао за 7,9 одсто децембра 1971, затим за 10 одсто
јануара 1973. Земље ОПЕК-а реагују на ту унилатералну девалвацију
повећавајући цене нафте тек неколико месеци касније...
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Најзад, после 1971. године, међународна трговина личи на систем у коме САД
штампају по вољи преварну монету док остали свет производи добра која се
могу замењивати за зелени папир. Битни део резерви централних банака
састоји се од долара, битан део трговинске размене врши се у доларима, а
само САД могу да емитују долар по својој вољи.

Следећи политику прецењивања вредности долара (на пример, у 2005.
години подигнуте су каматне стопе које привлаче страни капитал), што им
омогућава да увозе шта желе, САД полажу право да пусте да долар слободно
девалвира према игри тржишта, са циљем да остали поседници долара (Јапан
и Кина на првом месту) преузму његову одбрану, купујући велике количине
(долара или обвезница Трезора издатих у доларима), чим се запрети падом
долара.

Долар неће пасти на своју стварну вредност све док његови највећи поседници
(азијске земље) не буду схватили да је то неизбежно и престану да га
подржавају. <

* Аутор је угледни белгијски финансијски стручњак. Наслов изворника: „Histoire du dollar”

(Јун 2006)
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(2) Имплозија монетарног мехура

(3) Узрок панике не помињати

(4) Уносност чудовишног дуга
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