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 Economic اقتصادی

  
  اکبر تک دھقان: برگردان و توضيحات از

  ٢٠١٢ جوالی ٢۴

  

 شدن بدھی بانکھا و دولتھا" اشتراکی"اروپا و
  

در ، Humboldt-Universität از دانشگاه ھومبولت برلين Michael Burdaماکرو اقتصاد دان ميشائيل بوردا 

در اروپا و تحمل تورم بيشتر، " اتحاد بانکی" نفع ايجاد ه ، ب"لگه ماينه چايتونگافرانکفورتر  " ۀمصاحبه با روزنام

انستيتو پژوھشھای اقتصادی "  نفر از اقتصاددانان،  حول رئيس٢۴٣او فراخوان اخير، در اين ميان . کند تبليغ می

ifo" ورنر زين - ، ھانس Hans-Werner Sinn بانکھا و دولتھای "( اشتراکی سازی بدھيھای" "مونيخ، عليه  در

 .کند ارزيابی می" تقريباً ناسيوناليستی" را، ديدگاھی )  اروپاۀبحران زد

------  

، ديگر تمايلی به شنيدن نصايح اقتصاد دانان، در موضوع بحران )المان ( پروفسور بوردا، سياستمداران : الؤس

  :، اخيراً اعالم کردNorbert Lammert،  نوربرت المرت )المان( مان فدرالرئيس پارل. يورو را ندارند

آيا اقتصاددانان ". توصيه ھای کارشناسان در مورد غلبه بر بحران، کمتر از ھر روش قابل تصوری، مفيد بودند " 

  ، عاجز ماندند؟)از ارائه راه حل( 

من درخواست نکردم، که يونان و . دھند ی قرار می تازه اۀسياستمداران، ھر روز ما را در برابر فاجع: پاسخ

کمک بانک ه ، ب)٢٠٠٢ جنوریدر مقطع رواج يورو در اول (دولت ايتاليا .  يورو، پذيرفته شوندۀال در حوزگپرت

اينھا . کاھش داد) طور مصنوعیه ب( بدھيھای خود راه، بار بھرGoldman Sachsامريکائی گلدمان زاکس 

به ( سياستمداران، ھمواره و ھميشه چشمان خود را. ر آغاز تأسيس اتحاد پولی اروپا رخ دادنداشتباھاتی بودند، که د

. کنند ول معضالت معرفی میؤاين خيلی سنگين است، که امروز ما اقتصاد دانان را، مس. بستند) ديدن اين مشکالت

  .کنم کنند، که من آنھا را تأئيد نمی می يورو ارائه ۀمطمئناً بعضی از کارشناسان ھم، توصيه ھای الزام آور در مسأل

 در مونيخ، عليه ifo نفر از اقتصاد دانان، حول  انستيتو پژوھشھای اقتصادی ٢۴٣فراخوان در اين ميان :  سؤال

منظور ه شما فراخوانی عليه فراخوان انستيتوی فوق، ب. ، توجه زيادی را جلب کرد"اشتراکی سازی بدھی ھا"

دليل اقدام .  پروفسور ديگر ھم، آن را امضاء کرده اند١٩١اروپا منتشر نموديد،  که تاکنون تأسيس اتحاد بانکی در 

  شما چيست؟
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. فراخوان مزبور، برای من ناراحت کننده و سبک خطاب آن به مردم ھم، موجب رنجش سياستمداران گشت: پاسخ

ً ناسيوناليستی، و چيزی از سالھای دھ ]  قدرت گيری نازيھاۀدور[ قرن گذشته٣٠ ۀاين بيانيه خيلی احساسی، تقريبا

اگر .  بانکھا به ھم وابسته شده اندۀدرھم تنيدگی بازارھای مالی، چنان پيش رفته است، که ھم. را، در خود  داشت

در . بايد يک راه حل مشترک يافت. بانکھای يک کشور سقوط کنند، ھمه بانکھای ديگر ھم، آن را لمس خواھند کرد

  .ستم بانکی اروپا، بالکانيزه شده، که تأثير خوبی نخواھد داشتغير اينصورت، سي

مالی و (، کشورھای با استحکام ) يوورۀحوز(گويند، که در يک اتحاد بانکی  می) اين نظر(منتقدين : سؤال

شما اين . عھده بگيرنده ، ناچار خواھند بود، عواقب فعاليتھای اقتصادی ناکام کشورھای ديگر را، ب)اقتصادی

طور جدی دست به ه بينی را از کجا کسب کرده ايد، که يک نھاد اروپائی  نظارت بانکھا ، واقعاً قادر است، بخوش

 در ھمانحال، تعھدات بانکھای ورشکسته به گردن - عمل زده، وضعيت بانکھای ورشکسته را سرانجام بخشد

  طلبکاران، و نه به حساب ماليات دھندگان کشورھای ديگر، نوشته شود؟

 پس از روشن شدن اين - امروز. شد بايستی در مقطع شروع اتحاد پولی عملی می اتحاد بانکی در اروپا، می: خپاس

جائی منابع و ه جاب( Transfersاين به اين معنا است، که  ترانسفر . وجود آمده انده ، البته خسارات بزرگی ب- حقيقت

  .ش خواھد آمد، پي)کمکھای مالی بالعوض، به بانکھا و دولتھای ورشکسته

  .به اين ترتيب، اشتراکی سازی بدھی ھا: سؤال

  یحداقل بخش. ھمين طور است: پاسخ

، که شما با او Charles Wyploszتوان البته مورد انتقاد قرار داد؟ ھمکار شما چارلز ويپالز  اين را اما می: سؤال

د دانان حول  انستيتو پژوھشھای يک کتاب آموزشی پيرامون اقتصاد کالن منتشر ساخته ايد، اعتراض اقتصا

، )المان (ۀآيا اين بيگانه ستيزی است، اگر کسی ضمانت جامع. داند ، می"علناً بيگانه ستيزانه" را ifoاقتصادی 

  برای بدھی ھای ديگران را رد کند؟

اما در . کند با اطمينان، ھر کسی به دارائی خود، توجه می. نظر من موضوع تا اين حد، افراطی نيسته ب: پاسخ

 ھمسايه شما، آتش ۀخان: برای مثال، اين وضعيت را در نظر بگيريد. شرايط بحرانی، بايد طور ديگری فکر کرد

 ۀو بيم) يک عملی در زندگی"(ريسک اخالقی"آيا در اين حالت، شما برای او خطابه ای پيرامون . گرفته است

گيريد، تا آتش را خاموش  ا شلنگ آب را به دست می، ادا خواھيد کرد؟ خير، شم)برای احتمال آتش سوزی(مناسب 

المان نمی : اما اين ھم درست است.  آتی، با او صحبت کنيدۀتوانيد، پيرامون مقررات بيم بعد از آن شما می. کنيد

  .تواند، کامال بی حساب پول پرداخت کند، بلکه بايد شرايطی را معين کند

  سازد؟  خوبی را برقرار میۀتنظيم کنند)  سيستم(شما معتقديد، که اتحاد بانکی آتی،: سؤال

، امکانپذير )وضعيت مالی( تنظيم سخت گيرانه. بايد قدری خوش بين بود. ما نبايد دچار بدبينی مطلق شويم: پاسخ

تصويب اين . ، نگاه کنيد١٩٣٣ در اياالت متحده سال Glass Steagall Actبه قانون  گالس استيگال اکت . است

مدت بيش از پنج دھه، سيستم متمايزسازی فعاليتھای ه ب. کمک مبلغين پرشور آن، پيش برده شده اً بقانون، اتفاق

، از بانکداری معمولی Investmentbankingبانکداری سرمايه گذارانه . مختلف بانکی از يکديگر، معتبر بود

ه گذاران، توسط بانکھای سپرد( قمار کردن با پول.  بانکداری معمولی، محدود تر شدۀمجزاء گشت، و حوز

، به )به حوزه ھای معينی(از طريق محدود نمودن کلی فعاليتھای بانکھای معمولی . ، ديگرغيرممکن شد)معمولی

  ".  too big to fail* " ١اين دست يافته شد، که بانکھا بيش از آن بزرگ نشوند، که دچار ورشکستگی نشوند
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اما در آينده، بايد به اين مقررات اعتماد .  قراردادھا و مقررات استتاريخ اتحاد پولی يورو، تاريخ نقض: سؤال

  کنيم؟

) تصميم گيری خود را به نھادھای مالی اروپا(ھر کشوری بايد بخشی از استقالل. ما بايد به آنھا اعتماد کنيم: پاسخ

نظير بحران [ی ظاھر شونددر ھر کجا که پی آمدھای افراط. گرديم واگذار کند، وگرنه به الگوھای ملی گذشته برمی

شکلی واحد سامان ه ، بايد ب)اروپا( مالی ۀعرص. ، بايد اين، در سطح اروپای واحد تنظيم گردد]بدھيھای کنونی

  .بگيرد

اکثريت اقتصاد دانان المانی، از سياست صرفه . شکاف عميقی ميان اقتصاد دانان المانی و ديگران وجود دارد: سؤال

که اقتصاد دانان آنگلوساکسون و اروپای جنوبی، خواھان  در حالی. کنند ، حمايت می]یرياضت اقتصاد[جوئی مالی

آيا ھمکاران آنگلوساکسونی شما، در مجموع، . بيشتر، برای رشد اقتصادی بيشتری ھستند) دولتی(انجام قرضھای 

  شوند؟ کينزيست محسوب می

 ۀ تاچر، اصالحاتی با ھدف تقويت جنب-  ريگانۀردر دو. آنگلو ساکسونی ھا، ھمواره ھمين گونه بوده اند: پاسخ

جز اين، آنھا ه ، وجود داشت، اما ب]کاھش دستمزدھا، با ھدف تقويت قدرت رقابت شرکتھا: يعنی[عرضه در بازار 

اقتصاد دانان بايد با دو چشم، ھم . ، بسيار اھميت داده اند]تقويت قدرت خريد مردم: يعنی[به افزايش تقاضای بازار

 يونان، اسپانيا و ايتاليا، نياز به ۀدر کشورھای بحران زد. ضه و ھم وجه تقاضا را، مورد توجه قرار دھند عرۀجنب

با اين وجود، سياست صرفه . اصالحات ساختاری وجود دارد، تا آنھا بازھم به رشد اقتصادی پايدار، دست پيدا کنند

تقاضای بازار، و بروز رکود اقتصادی  ) قدرت(ھمراه با معضل وامھا، موجب سقوط ) درھزينه ھای دولتی(جوئی

بايد چشم اندازھای درازمدت، . طلب شود) درھزينه ھای دولتی(اين خيلی کم است، که تنھا صرفه جوئی . گردد می

  .مد نظر قرار گيرند

 .کند ، بحران بدھيھا، کاھش پيدا نمی) يوروۀمالی حوز(رغم بزرگ تر شدن مداوم صندوقھای نجات علی: سؤال

 بدھی ھای دولتی را ضمانت کند و ۀستند، که بانک مرکزی اروپا، بازپرداخت ھمابرخی اقتصاد دانان خواھان اين 

، "آخرين وام دھنده" يک ) مثابهه يعنی بانک مرکزی ب. (عھده بگيرده در حالت اضطراری، آنھا را خود ب

"]lender of last resort["خالف اقتصاد دانان ديگر، که (د دانان المانی،آيا اقتصا. ، نظير بانک مرکزی امريکا

  ، بيش از حد بی مراعات ھستند؟)کنند حل ماليم تری پيشنھاد می راه ھای

از سوی بانک مرکزی اروپا، در ) کشورھای بدھکار، که کسی نمی خرد( دولتیۀخريد اوراق قرض:  پاسخ

پ کرد، و اين، حجم پول در بازار را افزايش چون بايد به ھمان ميزان اسکناس چا[گردد درازمدت موجب تورم می

اما اين در برابر تعھد کشور مربوطه ]. داده، به کاھش ارزش آن، يعنی گرانی بيشتر کاالھای معادل آن می انجامد

برای [ دست به اصالحاتی در بازار کار اين کشور بزنداگر دولت ايتاليا، . به اتخاذ سياستھای رياضتی، ارزش دارد

اما اگر .  بدھيھای دولتی، به آن پاسخ مثبت دادۀتوان با تخفيف بھر ، در اينصورت می]اخراجھا را ساده سازد: مثال

، در اينصورت بايد بانک مرکزی اروپا، ]يعنی مردم به اصالحات بازار کار تن ندھند[وضعيت واقعاً بدتر شود

  .بانک مرکزی اروپا ھمچنين محق است، بازارھای مالی را ثبات بخشد.   به مداخله بزنددست

  ، چه سرانجامی خواھد داشت؟)مالی بانکھا و کشورھای بدھکار( چه انتظاری داريد؟ سياست نجات شما: سؤال

اره به راه افتد، و ارزش اگر اقتصاد جھان دوب. فرا برسد) از اروپا(تواند از خارج  ، می)مالی اروپا(نجات : پاسخ

 يورو، ممکن است بتوانند، به  کشورھای سوم ۀبرابری يورو بازھم  تنزل يابد، در اينصورت کشورھای حوز

Drittländer *2يورو، يا خارج از اروپای ۀخارج از حوز(کشورھای پيرامونی . ، کاالھای بيشتری صادر کنند 
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ارزھای آنھا نسبت به (ند، اما نه در شرايط قدرت باالی نرخ برابری معينی از قدرت رقابت ھستۀ، دارای درج)متحد

، ] بانکیۀيعنی کاھش بيشتر نرخ راھنمای بھر[پولی بازتر بانک مرکزی اروپادر اثر يک سياست . ٣)*يورو

المان بايد .  يورو اميدوارمۀدر حوز Rebalancingمن ھمچنين به يک متوازن سازی . يابدی ارزش يورو کاھش م

 اين باعث افزايش کنند، و اتحاديه ھا برای دستمزدھای بيشتر تالش می. دکی بروز تورم بيشتری را مجاز سازدان

و (توقف افزايش ) ھم، ديگر(رامونی در کشورھای پي) عمالً ( گردد؛ طوری که المانی می) صادراتی(بھای کاالھای 

توازنھای به اين ترتيب، عدم ]. ممکن نيست[ بوده که است، مورد نياز نخواھدقيمتھای کاالھا، اينھم) يا کاھش

خود را از دست بدھند، ] ثبات[ اما اگر بازارھای مالی آرامش. توانند کاھش پيدا کنند ، می]درصد تورم[موجود

  .خيلی سريع، مسائل بسيار ھولناکی پيش خواھند آمد

  منظور شما چيست؟: سؤال

  .را ندارم") مسائل ھولناک "اين(برای توصيف ) الزم(من قدرت تخيل : پاسخ

------------------------  

  توضيحات

 ۀفھم مطلب بدون اين توضيحات مستقيم، برای خواننده غيرمطلع از نحو.  پرانتزھا، کروشه ھا و محتوای داخلی آنھا، از مترجم استۀھم-

  .عالمت نقل مستقيم و محتوای آنھا، از اصل مقاله است. بيان المانی، مشکل خواھد شد

کارگيری اين جمله، که به يک عبارت رايج تبديل شده، اين است، که بانکھا نبايد آنچنان بزرگ شوند، که در صورت ه منظور از ب -١*

يعنی اگر يک بانک، ھنوز خيلی بزرگ نباشد، در صورت بحرانی شدن وضعيت آن، . بحران، کل سيستم اقتصادی را ھم به بحران بکشند

در صورتی که يک بانک خيلی بزرگ ھر چقدر . دھد ه اعالم کرد و اتفاقی ھم برای سيستم مالی کشور رخ نمیتوان آن را ورشکست می

  .ھم دچار بحران گردد، اعالم ورشکستگی آن ساده نبوده، بلکه بايد از ناچاری، با کمکھای ھنگفت دولتی، آن را سر پا نگھداشت

 يورو و خارج از اروپای متحد ھستند، که با اين ۀرد، کشورھای خارج از حوزدر اين جا، طبق تعريف استاندا" کشورھای سوم "-٢*

به اين ترتيب، ھر کشور اروپائی .  مسافرتی، اقامتی و يا گمرکی قرار ندارندۀمجموعه، در چھارچوب يک اتحاد سياسی، يا قراداد دو جانب

در چھارچوب اين موضوع، اروپا يک منطقه . شوند محسوب می يورو، کشورھای اول و دوم ۀبا کشور ديگری در اروپای واحد و يا حوز

شھروندان کشورھای سوم برای ورود و يا اقامت در اين منطقه، به کسب حق اقامت، ويزا . حساب می آيده  آن، بیگمرکی آزاد برای اعضا

  . و رعايت قوانين گمرکی، ملزم ھستند

کشورھای سوم :  " ، و گروه دوم"کشورھای سوم مثبت: "گروه اول:  وجود دارنداً دو گروه از کشورھای سوم عبرای اروپای متحد، مجمو

، اسرائيل، جاپانامريکا، :  کشور، از آن جمله٣٨در گروه اول، . برای گروه اول، شرايط سفر و اقامت در اروپا، اندکی بھتر است". منفی

  . يه، چين، ھندوستان، ايران و افغانستان، جای دارندروس:  کشور، از آن جمله١٢۵ جنوبی، و در گروه دوم، يایرو و کاروین

  . ر، يوان، ين  و روبل، تنزل دادالد: رزھای ديگر و اين قبل ھمه يعنی بايد ارزش برابری يورو را در برابر ا-٣*

  

  نظر مترجم پيرامون مقاله

  : باً به اين شکل، فرموله کردتوان راه حل ايشان را تقري  پروفسور بوردا، میۀطبق اشاراتی در بخشھائی از مصاحب

سپس .  کم ارزش و بی ارزش کشورھای بدھکار حوزه يورو بزندۀ بانک مرکزی اروپا، دست به خريد اوراق قرض

معادل خسارت ناشی از افزايش طلب بانکھای خصوصی وام دھنده به اين دولت، يعنی درواقع معادل کاھش ارزش 

نتشار آنھا، اسکناس چاپ کرده، و بھای اوراق قرضه خريداری شده را حال  اۀواقعی اين اوراق نسبت به زمان اولي

 ۀعنوان بھره اين کشورھا ھم بخشی از اين پول را در سال، ب. با چه مبنای محاسبه ای، به دولتھای بدھکار بپردازد

ه به بانکھای خصوصی ، دوباره، اما اين بار ن- که سابقاً قادر به بازپرداخت آن نبودند- ساالنه ھمان اوراق قرضه

  .سابق، بلکه به طلبکار جديد، يعنی به به بانک مرکزی اروپا بازگردانند
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  :راه حل پيشنھادی اقتصاد دان فوق، بايد با يک تير، دو ھدف را مورد اصابت قرار دھد

ن ايجاد بانکھا ھم دچار ورشکستگی نشده، بدو. شود ظاھراً مشکل بدھی دولتھای بحران زده به بانکھا حل می-١

  .رسند حساسيت در جامعه، به پول خود می

درست از اين .  ميزان حجم يورو در بازار مالی افزايش يافته، ارزش آن نظير ھر کاالی ديگری، تنزل می يابد-٢

 يورو برای صدور به  کشورھای سوم، ارزان تر تمام شده، قدرت رقابت آنھا در ۀلحظه به بعد، قيمت کاالھای حوز

  . لی اين کشورھا، و يا مناطق مورد کشمکش، افزايش می يابدبازار داخ

موضوع بدھيھای ] در واقع صوری[يک طرف باعث حل طور خالصه، اين سياست از ه از ديد مصاحبه کننده ب

دليل افزايش حجم يورو دربازارھای مالی، موجب ه از سوی ديگر ب. شود  يورو میۀکشورھای بدھکار حوز

اين راه حل اما، تنھا در . دنبال می آورده  يورو شده، يک نفع جنبی مھمی ھم بۀھای حوزافزايش تورم در کشور

  .تواند به سھولت موفقيت آميز باشد سطح تئوری، می

به . کشمکش بر سر بازارھا و از سرراه برداشتن حريف از طريق انواع دامپينگ ھا، موضوع تازه ای نيست: اوال

بانک .  و چين و امريکا را دور زده، طعمه را از چنگشان بيرون آوردجاپانر بانی نظيتوان رق اين سادگی نمی

در برابر ارزھای ديگر را، طی دھه " يوان" عنوان نمونه، از طريق فرمان دولتی، ارزش برابری ه مرکزی چين ب

  .ھا پائين نگھداشته، تا صادرات چين به کشورھای ديگر ارزان تر تمام شوند

کنند،   يورو، منطقه ای که اتحاديه ھای بزرگی، از قدرت خريد اعضاء خود دفاع میۀم در حوزافزايش تور: ثانياً 

عمر استفاده از مزايای افزايش تورم برای . تواند به اعتراضات فوری برای افزايش دستمزدھا، منجر نشود نمی

 يورو شده، ۀار داخلی در حوزترقی صادرات، يا خيلی کوتاه، و يا اگر اندکی طوالنی شود، خود باعث تضعيف باز

" رسر به س"ھش فروش در بازار داخلی اروپا، سود احتمالی ناشی از افزايش صادرات، با خسارت ناشی از کا

  .خواھند شد

که،  غافل از اين! کشد آقای پروفسور در گرما گرم  مبارزات انتخاباتی در امريکا، برای بارک اوباما نقشه می

 که از طريق ناوگانھای جنگی در سراسر - امريکا و بازارھای آن،ۀواظب است، اروپا به ھزينجناح اوباما، اتفاقاً م

 ١٠٠٠ھر حال، موضوع بر سر حدود  ه ب.  بحران مالی خود را حل و فصل نکند-!کند جھان از آنھا حفاظت می

 کوتاه،  بحران مالی بين  و چين، آنھم در مدتیجاپانحذف چنين پولی از اقتصادھای امريکا، . ميليارد يورو است

  .المللی بزرگی در پی خواھد داشت، که چه بسا از بحران بدھيھای کنونی اروپا ھم،  پرخسارت تر خواھد بود

دنبال آن است، نه حل واقعی بحران در اين مقطع، بلکه حفظ ه  خود، در واقع بۀآنچه که  استاد کارشناس در حرف

بانکھا علی الحساب : يعنی.  تاکنونی استۀاضر بحران مالی به ھمين شيو حۀسيستم کار بانکھای خصوصی، در دور

او اما در عين حال مدافع نوعی سيستم بانکی امريکائی است، که گويا . بار بدھيھای خود را بر دوش جامعه بگذارند

ر محدوده ھای در اين سيستم، بانکھا بايد د.  ميالدی، موفق عمل کرده است٨٠ ۀتا پنج دھه، يعنی تا اواسط دھ

  .معينی فعاليت کنند و بيش از حد بزرگ نشوند

----  

  .Frankfurter Allgemeine Zeitung F.A.Z." چت. آ.  اف- ايتونگسفرانکفورتر آلگه ماينه " المانی روزنامه : منبع

اين . ، نزديک است"BDAاتحاد کارفرمايان المان  "  وCDU محافظه کار و به حزب دموکرات مسيحی ۀ، يک روزنام"فرانکفورتر آلگه ماينه چايتونگ" روزنامه 

  .گيرد می" خط " تقريباً ھر مدير و سرمايه داری، از آن . در المان است) جدی و نه و جنجالی( محافظه کارۀروزنامه، ھمچنين بزرگترين روزنام

www.faz.net/aktuell/wirtschaft/oekonom-michael-burda-die-schulden-werden-zum-teil-sozialisiert-11821207.html" 

-------------------  
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