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  ]اتحاديه اروپا[

  يا

   بدھکارانهياتحاد
  

  .دي رسوروي ونيلي تر٨/٩ اروپا به حد رکورد هي اتحادی کشورھای ھای بدھمجموع

 ۀ از آغاز آن فاجعشي اقتصاددانان، فقط زنگ خطر پۀدي به عق،ئی اروپای از کشورھاکي مختص ھر ی بدھبحران

 ٣/٧ به رقم ٢٠٠٧ اروپا در سال هي اتحادی ھایاگر مجموع بدھ. فلج سازدرا  تواند اقتصاد اروپا ی است که میمال

 ونيلي تر٨/٩، رقم ٢٠١٠ در سال د،يس ری آن میرصد درآمد ناخالص مل د۵٩ گر،يعبارت ده  بورو،ي ونيليتر

 ني در ایقطع نظر از آن که حجم درآمد ناخالص مل.  دادی ملي را تشکی درصد درآمد ناخالص مل٨٠ یعني ورو،ي

له، در أ مسنيا. افتي شي درصد افزا۵ اروپا هياتحادۀ  بودجی ھانهي سابق ماند، اما ھززانيدوره عمال در ھمان م

  . ھا ارتباط داردی تعھدات بازپرداخت بدھی در اجرارھايش تأخي اول، با افزاۀوھل

 یسوراخ کسر.  مواجه بودندی ملی بودجه ھای اروپا با کسرهي کشور عضو اتحاد٢٧ کشور از ٢۵ گذشته، سال

 قيبه برکت تزر.  شودرلندي ای نمانده بود باعث ورشکستگیزي چ،ی درصد درآمد ناخالص مل٤/٣٢ ۀبودجه به انداز

 حال، کمک نيدر ع. دي انداختن آن ممکن گردقي حداقل، به تعواي ی از فاجعه مالزي از خارج، گروروي ارديلي م٨۵

 تعھد رغم یعل.  نداشتی چندانريثا ھمانطور که روشن شد، تورو،ي ارديلي م١١٠ زانيمه  بوناني مشابه آن به یمال

 را ی درصد از درآمد ناخالص مل۵/١٠، ٢٠١٠ سال ۀ بودجی کسر،ی مال خشناستي سی بر اجراوناني تيحاکم

 د،ي رسی درصد م١۵ بودجه به ی کسرکه ی، زمان٢٠٠٩ با سال سهي در مقازاني منيدر نگاه اول، ا.  شدیشامل م

 ۀ کشور را به لبني وامھا، ای باالاري بسۀخاطر بھره  ھا بی بدھشي افزکن،ي و لدي آیحساب مه  دستاورد بکي

  . کشاندی میپرتگاه مال
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 داشته است، شي آن در عرض چھار سال تا دو برابر افزای دولتی ھای که بدھسي دولت انگلی اسفبار مالتيوضع

 کي آن به ی و درآمدھاافتهي شي درصد افزا٧ زانيمه  بی دولتی ھانهي که ھزستي در حالنيا. ستيقابل کتمان ن

 ٤/١٠ درصد بود، سال گذشته به ٧/٢، برابر ٢٠٠٧شور در سال  کني اۀ بودجیاگر کسر.  استدهيدرصد رس

 آنھا  در دوره ی دولتی ھای و فرانسه که بدھاي از اسپانی مشابھريتصو. دي آن رسیدرصد از درآمد ناخالص مل

 درصد از ٧ و ٢/٩ بي به ترت٢٠١٠ بودجه آنھا در سال ی داشت و کسرشي درصد افزا٣٠ و٤٠ زانيمه مشابه ب

  . شودی مه داد، مشاھدی ملي شان را تشکیدرآمد مل

 ی را نشان می شود، جھت منفی شناخته می انضباظ مالیعنوان نمونه سنته لمان که با دو ساله ۀ بودجۀ ترازنامیحت

 درآمد ٣/٣ اي  ورو،ي ارديلي م٨١در سال گذشته برابر با .) م.  منظور استهيروس( بودجه کشور ما یکسر. دھد

 درصد درآمد ٨٣ در طول چھار سال، به ی درصد١٨ شي که با افزای دولتی ھایباال رفتن بدھ.  بودیناخالص مل

 ونيلي تر٢، مجموعا ٢٠١٠ سال انيلمان تا پاا ی دولتی ھایبدھ. دي موجب وخامت اوضاع گردد،ي رسیناخالص مل

  . باشدی اروپا مهي در اتحادی شاخص بدھني باالترۀ بوده و  نشاندھندوروي

 از یاستون. افتي نشي آنھا در سال گذشته افزای دولتی واحد بودند که بدھی اروپای تنھا کشورھانديسو و یاستون

ه  ب،ی عمومی توانست در متن رکود اقتصادی حت،ی دولتی ھانهي درآمدھا و کاھش ھزی با افزودن ناگھان٢٠٠٧سال 

 يدن نمودار در سونيا. دي نمارهيبودجه ذخ دوقعنوان مازاد، در صنه  را بی درصد از درآمد ناخالص مل١/٠ زانيم

 زانيمه  را ب٢٠١٠ سال ی دولتی ھای کشور موفق شد حجم بدھني اب،ي ترتنيبد.  دادی درصد را نشان مکصدميھم 

  . درصد کاھش دھد٣

  

   نوشت مترجمیپ

 هياتحاد یئوروي ونيلي تر٨/٩ ی ھای را بر مجموع بدھکايمرا سميالي امپری دالرونيلي تر۵/١٣ ی بدھاگر

 و دي آیدست مه  بی جھانسميالي امپری اقتصاد-ی از اوضاع مالی جالب توجھۀ منظرم،ي اروپا عالوه کنیستياليامپر

 و نيتکارتري جناکا،يمرا سميالي امپرژه،يوه  بو اروپا یستيالي امپرهي اتحادی که دولتھای دھد وقتی نشان میدرسته ب

 خود کمر راست ی ھای نظام و بدھی بار بحران ساختارريانند از ز توی نمی بشرخي کشور تمام تارني تریجعل

خود ۀ  حربني ترفي به ابزار جنگ، به کث،ی دارهي نظام سرمایستي فاشتي خصلت و ماھشي است با نمایعيکنند، طب

  . جھان دست ببرنددهي ستمدتي بشرهيعل

 ماني پتي از علل تداوم موجودیم پوش و چشیستيالي امپری کشورھامي وخی مال- ی توجه به اوضاع اقتصادبدون

 هي علسميالي امپری استعماری جنگھایمثابه ابزارھاه  بکايمرا سميالي امپری نظامگاهي ناتو و صدھا پایستيترور

 یخصوص طه  آنھا بی مستمر خلقھاار ھدف و کشتی کشورھاکيستماتي کردن سراني مختلف جھان، ویکشورھا

 ی توان کاری جھان از چنگال جنگ و فقر و فالکت را نمتي نجات بشریش برا و کوشی ھر گونه سعر،ي اخۀدو دھ

  .حساب آورده  بسمياليامپر»  آوریدمکراس«و » بشردوستانه «ی بمبارانھاري در زی و سرگردانیبيجز خودفر

  ١٣٩٠ سرطان ٤

  

   

  

  


