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 Economic  اقتصادی

 
  فرانکفورتر روند شاو 

  اکبر تک دھقان: ترجمه و تنظيم
  ٢٠١٠ جون ٢٠ -١٣٨٩ خرداد ٣١
  
  
  

   اقتصادیئیصرفه جو: موضوع

  د برنامه رياضت اقتصادی دولت يونانئيتأ
 بانک مرکزی اروپا توسط

 
  

ا توجه به بحران مالی،  ب، حوزه پولی يورو راۀ گان١۶، کشورھای (EZB ) بانک مرکزی اروپا
ً مجددا  ھمچنيناين نھاد مالی.  اقتصادی دعوت کردئی درپيش گرفتن سياست صرفه جوبه

  . قرار داددئيأ مورد تصراحت  باتالشھای دولت يونان در اين زمينه را
  

  :، مينويسد٢٠١٠  مه١٣اروپا در گزارش ماھانه خود در روز پنجشنبه بانک مرکزی 
پروازانه خود دست يابد، در اين  صادی بلندتيونان به ھدف اصالحات و تثبيت اقاگر دولت "

صورت تصحيحات ضروری در وضعيت عدم تعادل مالی و فقدان توازن در تجارت خارجی اين 
 در بلند ، نھادھای امور مالی دولتیئی به توانا]بين المللیبانکھای [ کشور، ھمچنين، تجديد اعتماد

  . ًمدت، حقيقتا ظاھر خواھند گشت
  

  :گزارش در ادامه اضافه ميکند
در . ين زمينه گردند بايد آماده توسل به اقدامات بعدی در ا،والن دولتی در يونانؤالبته مس"

 بحران عدم اعتماد بانکھا به اين دليله  ھم سياست اصالح امور مالی، بئی اروپاکشورھای ديگر
جز يونان، کشورھای پرتقال، اسپانيا و ه ب. " نميسازدامکانپذير را دريافت وامھای جديدکشورھا، 

  .ايتاليا ھم دارای بدھی دولتی سنگينی ھستند
  

  :گزارش بانک مرکزی اروپا تأکيد ميکند
ه اين اصالحات بان ميزان نياز ھمه ھر چه انجام اصالحات بودجه در يونان به درازا بکشد، ب"

 دست دادن اعتماد به قدرت بازپرداخت مالی کشور، بزرگتر  از، شده، و زيان ناشی ازبيشتر
 طبق اين گزارش، در بازار مالی بين المللی، تشديد تدريجی بحران اعتماد به هب. خواھد شد

 سودآورتر سرمايه گذاری اران به اشکالذ دولت يونان، قبل از ھمه، در گريز سرمايه گئیتوانا
 نفع خريد اوراق بھاداره ، منابع مالی سرمايه گذاران، بگسترده ایدر ابعاد . بازتاب يافته است

  ١.*ر جھت داده اندييتغ ) AAA-Rating( دولتی با درجه باالی اعتبار
  

 برشورای بانک مرکزی اروپا در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی در حوزه پولی يورو، ھمچنان 
 براساس نتايج يک ھمه پرسی بانک مزبور از .شد اندکی در اين سال حساب ميکند نرخ رروی
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راتی در پيش بينی گذشته پيرامون ميزان ييزحمت تغه ميان کارشناسان، در نيمه دوم سال جاری ب
.  آمدخواھد وجوده  ب،٢٠١١ و ٢٠١٠نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم احتمالی برای سالھای 

جای ه  درصد ب١.۴ نرخ تورم ، ضمن تخمينکارشناسان اشاره شده، برای سال جاری ميالدی
 افزايش نرخ ٢٠١١برای سال . کشند، اندکی افزايش تورم را انتظار مي درصد١.٣برآورد سابق 

  . احتمال داده ميشود درصد ١.۵تورم ھمچنان به ميزان 
  

، ٢٠١١وزه يورو در سال جاری و سال در موضوع نرخ رشد اقتصادی برای اروپای ح
خالف تصور .  اندنموده  بدبينانه تریال بانک مرکزی اروپا، حتی برخوردؤکارشناسان مورد س

 ١.١ مورد اشاره به تخمين زده ميشد، اينبار پيش بينی  درصد١.٢قبلی که نرخ رشد اقتصادی به 
 ١.۶ از گمان قبلی مبنی بر  نيز٢٠١١ نرخ رشد اقتصادی برای سال .درصد کاھش يافته است

   . درصد تنزل يافته است١.۵  تخمين به،درصد
  

 ------------------------------------   
  توضيحات از مترجم

  

 در اين ؛کار ميروده  با کيفيت باال بئی، مشخصه ای است که برای اوراق قرضه ھاAAA-Rating ترکيب -*١
-Rating  خصوصی ت معامالتیمؤسسا. زپرداخت اعالم ميگرددرابطه، بدھکار بسيار مطمئن و قادر به با

Agentur ،اوراق قرضه دولتی و اوراق بھادار عرضه شده به بورس را بررسی کرده، ميزان ريسک آلود بودن ،
خيلی خوب،  (AAAشرکتھای فوق، امتيازاتی از . يعنی امکان کم ارزش و يا بی ارزش شدن آنھا را معين ميکنند

برای اوراق ) خيلی بد، توقف بازپرداخت از سوی بدھکار(  را، Dتا امتياز ) برای سرمايه گذارانريسک ناچيز 
  .مورد بحث تعيين مينمايند

  
  مشخصات مطلب

 
  اقتصادیئیصرفه جو سياست  :موضوع

  
  ٢٠١٠ مه ١٣ -١٣٨٩ ارديبھشت ٢٣ : تاريخ اصلی مطلبلمان،ا - سايت اينترنتی روزنامه فرانکفورتر روند شاو، فرانکفورت: منبع

  
  .بانک مرکزی اروپا، يونانيان را مورد تمجيد قرار ميدھد: عنوان اصلی مقاله
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