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  اکبر تک دھقان:  از  و توضيحاتبرگردان

  ٢٠١٢ جوالی ١١

  

  نتايج اجالس سران اروپای متحد
 

اين مصوبات بايد : کنند ، يک ھدف را دنبال میجون ٢٩مصوبات اجالس سران اروپای متحد در روز جمعه 

 اما اين به احتمال زياد، موفقيتی گذرا –در ابتداء به ھدف فوق، دست يافته شده است . بازارھای مالی را آرام کنند

  .است

در پی . موجبات رضايت بازارھای مالی بين المللی را فراھم ساختند  دولتھای اروپای متحد،ۀسياستھای اتخاذ شد

. ، بھای سھام در بازارھای بورس، از توکيو تا نيويورک، ترقی کردندجون ٢٩ روز جمعه اعالم اين سياستھا در

.  دولتھای اسپانيا و ايتاليا، ھمچنين، نرخ برابری يورو در برابر ارزھای ديگر، افزايش يافتندۀارزش اوراق قرض

 وامھای ۀد با توسل به ارائبه اين دليل که اروپای متح. رضايت سرمايه گذاران در اين رابطه، قابل درک است

که اين روند ادامه می يابد،  البته اين. زند دولتی، وسيعاً دست به حفظ منابع سرمايه گذاران خصوصی در اروپا می

پيش از اين ھم در موارد معينی، پس از نشست سران اروپای متحد، حتی وضعيت دشواری . ھنوز روشن نيست

 .ا ھم فراھم آورده استظاھر شده، که موجبات تشديد بحران ر

 را، مجدداً قادر به دريافت وام از بازارھای بين ئیھدف فراتر مصوبات اروپای متحد اين است، که کشورھای اروپا

ه مثابه وام گيرندگان قابل اعتماد، و اروپا را به  بازھم اين کشورھا را بدبازارھای مالی جھان، باي.  المللی سازد

برای دستيابی به اين ھدف، اروپای متحد به معضل . سرمايه گذاری  پولی در نظر بگيرند مکانی مطمئن برای ۀمثاب

  :پردازد ، می" بانک–دولت " بغرنج 

ه گردند، و اين ب بحران مالی و رکود اقتصادی، منجر به تضعيف بانکھا شده، دولتھا ناچار به حمايت از آنھا می

، خود به ئیبه اين ترتيب، از ديد بازارھای مالی، دولتھای اروپا.  خود، بر ميزان بدھی دولتھا می افزايدۀنوب

 بانکی برای قرضه ھای جديد ۀ دولتی کاھش يافته، و نرخ بھرۀبدھکارانی نامطمئن مبدل شده، ارزش اوراق قرض

ار از اين طريق، دريافت پول برای دولتھا ھر چه مشکل تر شده، و اين، کشورھای بدھک. دولتی، افزايش می يابند

  .دھد را به سمت رکود اقتصادی سوق می
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 اين ۀ دولتی در مورد باال، ھمچنين رکود اقتصادی مربوط به آن، به بانکھای دارندۀکاھش ارزش اوراق قرض

ه دولتھا ب. گردد و اين قبل از ھمه، شامل بانکھای داخلی ھر کشوری می. کنند اوراق قرضه، خسارت وارد می

، يا قادر به دريافت وام از ئیبه اين منظور اما چنين دولتھا. نکھا را مورد حمايت قرار دھندناچار بايد مداوماً اين با

 ۀقرض دھند.  بانکی باال، اين اقدام عملی خواھد بودۀبازارھای مالی بين المللی نشده، يا تنھا به بھای پرداخت بھر

] کامل[  مالی نامناسبی بوده، قادر به تأميناصلی به دولتھا، بانکھای داخلی ھر کشوری است، که خود دارای منابع

  .عبور کند"  شيطانیۀداير"  اخير سران اروپای متحد، قصد دارد، از اين جلسۀ. نيازھای مالی دولتی نيستند

  

  نظارت بر بانکھا

ان ، مستقيماً از بانکھای بحر] بعدیESM" [ يورو،ۀصندوق حمايت حوز"دولت اسپانيا مدتھا خواستار اين بود، که 

اما صندوق نامبرده تاکنون مجاز به کمک مستقيم به بانکھا نبوده، بلکه پول مورد نظر را به حساب . زده حمايت کند

اما ھمين کمک مستقيم  به دولتھا ھم، بار بدھی دولتی را سنگين تر ساخته، قدرت وام گيری . کرد دولتھا واريز می

 .دھد آنھا را تنزل می

پيش .  بشتابدئیممکن شود، که مستقيماً به ياری بانکھای اروپا"  يوروۀدوق حمايت حوزصن"از اين رو بايد برای 

از اين طريق، دولتھای  .  يورو استۀدر حوز" سيستم واحد نظارت بر بانکھا "شرط اتخاذ اين سياست اما، ايجاد يک

 از آنجا که -بانکھا، حفاظت نمايند اصلی اروپا تالش خواھند کرد، از خود در برابر فعاليتھای ريسک آلود ۀوام دھند

  .بھای ريسک بانکھا را، بايد بعداً دولتھای وام دھنده به بانکھا بپردازند

 پيشنھادی برای تأسيس سيستم نظارت بر بانکھا آماده د، باي٢٠١٢ اروپای متحد، تا انتھای سال ۀبراساس مصوب

  .ز سر راه برداشته شوندپيش از آن اما، بايد موانع سياسی و حقوقی بسياری، ا. شود

طلبھای بانکھای قرض . ھم، سود خواھند برد] بزرگتر[از سياست جديد حمايت از بانکھا، ھمچنين بانکھای طلبکار

 تا المانیبرای مثل بانکھای . شوند ، به اين ترتيب حفظ می]در کشورھای بحران زده[ دھنده به بانکھای بدھکار

  . طلبکار بوده اندئی از بانکھای اسپانيا ميليارد يورو،۵٣، ٢٠١١اواخر سال 

  

  موضوع اسپانيا

گيرند، در مقايسه با   قرار میئی، در اختيار بانکھای اسپانيا" يوروۀصندوق حمايت حوز" که از طريق ئیوامھا

، در ئیااين به اين معنا است، که اگر بانکھای داخلی اسپاني. ديگر بدھيھای اين بانکھا، دارای امتياز ويژه ای نيستند

، در برابر ]عنوان يک طلبکاره ب"[  يوروۀصندوق حمايت حوز "بازپرداخت بدھيھای خود با معضلی مواجه شوند،

  .، در موقعيت بھتری قرار نخواھد داشتئی اسپانيائیساير طلبکاران از بانکھا

گيرد، که   ت می، با اين ھدف صورئیبا بانکھای داخلی اسپانيا"  يوروۀصندوق حمايت حوز "برابری حقوقی

 ۀبه اين دليل که موقعيت اين بانکھا از طريق مصوب. بانکھای خصوصی  برای وام دھی به مؤسسات، تشويق شوند

پيشاپيش حتی، صرفنظر کردن بانکھای خصوصی از طلبھای خود از . اخير در بروکسل، تقويت خواھد شد

 ۀصندوق حمايت حوز "ی دريافت کمک کنونی ازعنوان پيش شرطی براه ، ب]صنعتی يا خدماتی[ شرکتھای بدھکار

  .، حذف شده بود"يورو

  

  ]ESM: عھدھاه ب[  يورو ۀصندوق حمايت حوز
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صندوق حمايت "توانند از کمکھای   که به اجرای سياستھای تنظيم بودجه متعھد می مانند، در آينده میئیکشورھا

تاکنون دريافت وامھای جديد . دات جديدتری گردندکه مجبور به پذيرش تعھ برخوردار شوند، بدون اين"  يوروۀحوز

وضعيت . در اروپا، به پذيرش تعھدات جديدی در چھارچوب سياست رياضت اقتصادی نيز، پيوند خورده بودند

يونان اما در عمل نشان داد، ھر چه در پرداخت وامھای جديد، سخت گيری ھای بيشتری اعمال شود، اين تنھا به 

 .نجاميدتشديد بحران خواھد ا

انعطاف " ، در استفاده از ابزارھای خود،" يوروۀصندوق حمايت حوز" سران، بايد جلسۀ پايانی ۀبراساس بياني

تواند  ، می"انعطاف پذير "ۀکلم. اما اين درخواست دقيقاٌ به چه معنا است، روشن نيست. ، عمل کند"کارآمد"و " پذير

 کشورھای بحران زده را ۀ قادر است، ھر چه بيشتر اوراق قرض" يوروۀصندوق حمايت حوز"به اين معنا باشد، که 

  . بانکی را کاھش دھدۀعھده بگيرد، تا از اين طريق به ارزش اين اوراق ثبات بخشيده، و بھره ب

زودی بيش از ظرفيت خود ه ، ب" يوروۀصندوق حمايت حوز" وجود دارد، که با اتخاذ سياست فوق اما، اين احتمال

 حجمی که ھم اکنون -گردد  ميليارد يورو بالغ می۵٠٠د؛ از آنجا که حجم وام دھی آن، به ميزان کار گرفته شوه ب

ی به ارزش  دولتيۀرغم اين، تاکنون اوراق قرض کشورھای ايتاليا و اسپانيا علی. بخشی از آن، مصرف شده است

اين ميزان اوراق قرضه که برای بازارھای مالی ھم، فوق العاده زياد . فروش رسانده انده  ميليارد يورو، ب٢۵٠٠

  . آن ظاھرا دارای مرزی نيستۀاست، تنھا از سوی بانک مرکزی اروپا قابل خريد است، که بودج

  

  پيمان رشد اقتصادی

مبلغ فوق .  ميليارد يورو توافق کردند١٢٠، به حجم "پيمان رشد اقتصادی "به اين منظور، سران اروپا بر سر يک

مناطق نيازمند [ ساختاریۀصندوق کمکھای توسع "ۀ، از بودج"بانک سرمايه گذاری اروپا "ۀاز افزايش سرماي

  .، تشکيل شده است]"ويژه پروژه ھای معين[ئیاوراق قرضه مشترک اروپا"، و انتشار ]"توسعه در اروپا

د، رشد اقتصادی محسوسی را در اروپای متحد به کارشناسان اقتصادی اما انتظار ندارند، که اقدامات فوق قادر شو

آيا در کشورھای بحران زده، . داليل اين بدبينی از آنجا است، که آيا اساسا مبلغ فوق، تأمين خواھد شد. دنبال آورد

 وجود خواھند داشت؛ و آيا بانکھای خصوصی، تمايلی به شرکت در اين پروژه ھا، ءپروژه ھای مناسبی برای اجرا

  . که پيش بينی شده، خواھند داشتدر سطحی

  

  ]يورو بوند[ اوراق قرضه مشترک

 يورو، با ۀکشورھای حوز"  مشترکۀاوراق قرض"در نشسست سران اروپای متحد، ايجاد سيستمی برای انتشار

، اتخاذ الماندولت . ، به سرانجام نرسيد]برای بانکھا و دولتھای بدھکار[ بانکی  بھره ھایۀھدف کاھش ھزين

  . را، شرط موافقت خود با اقدام باال، قرار داده استئیاروپا" ت مشترک بودجهسياس"

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

  :توضيحات

 ، ھم اکنون از طريق پرداخت وام به کشورھا و بانکھای بحران زده، تالش می" يوروۀصندوق حمايت حوز " -

،  ]ESM"[ مکانيسم ايجاد ثبات مالی: " اد دائمی، تحت نامتأسيس يک نھ.  يورو، ثبات مالی ايجاد کندۀکند، در حوز

 ميليارد يورو، ٧۵٠ اين صندوق دائمی، به ميزان ئیدارا.  يورو استۀد و تصويب در کشورھای حوزئيدر حال تأ

 يورو، ۀصندوق حمايت حوز "دومی اگر به مرحله عملی برسد، در اينصورت اقدامات کنونی. پيش بينی شده است
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به اين معنا، اقدامات حمايتی فعلی از دولتھا و بانکھای بحران زده، اقداماتی . گردد ھاد دائمی، ادغام میدر اين ن

  . شوند موقتی و تحت شرايطی بحرانی، محسوب می

 يورو، انجام ۀ، نھادی است، که اقدامات متعددی را با ھدف ايجاد ثبات مالی در حوز" يوروۀصندوق حمايت حوز" 

اين عبارت ناظر بر اين است، که . شود می"!! چتر نجات يورو ": لغوی نام آن، چيزی شبيه ترجمه. دھد می

ھدف  اين است، که . کنند  يورو، يک صندوق حمايت از کشورھا و بانکھای بحران زده تأسيس میۀکشورھای حوز

بات مالی در اين حوزه  يورو، به ايجاد ثۀ اقدامات مالی و اقتصادی در حوزۀ قرضھای سنگين و مجموعۀبا ارائ

 با گرايش به کاھش و دخالت - مالی اين صندوق، از منابع متعددی، از جمله صندوق بين المللی پول،ۀبني. کمک کند

ال صرف شده، يا در گرای کشورھای يونان، ايرلند و پرتبخشی از مبلغ فوق تاکنون ب. ، تشکيل شده است-موردی

  .حال ھزينه شدن است

 نوع و صحبت از نھادھا و اقدامات متعدد در ماھھای اخير، آنچنان کارشناسان و مردم عادی را موضوعاتی از اين

 روز پيش از اين،  از صدراعظم آنگال مرکل درخواست کرد، ۴، المانگيچ کرده، که حتی رئيس جمھور جديد 

 عناوين و مصوبات و موضوعات مالی کنونی را بادقت برای مردم توضيح دھند، تا مردم متوجه شوند، اينھمه

  ! ارگانھا و اقدامات، دقيقاً چه مفھومی برای جامعه دارند

  

  ديدگاه مترجم پيرامون مقاله

 و تصميم گيری رسمی، پس از جلسه، اولين جون ٢٩ و ٢٨اجالس سران اروپا در روزھای پنجشنبه و جمعه، 

 يورو، نه فقط لحن ۀکشورھای اصلی حوز.  سال جاری استجون ١٧انجام انتخابات پارلمانی در يونان، در روز 

کنند،   سياست رياضت اقتصادی در يونان و اروپا را، تکرار نمیۀتند و تيز گذشته، راجع به لزوم اجرای بيرحمان

 انتخابات يونان، که ۀنتيج. کنند ر روش عملی ساختن سياست سابق خود، صحبت میييبلکه حتی آشکارا، از تغ

. ، سدی ايجاد کردئی مالی اروپاۀزيسيون چپ نيرومند گرديد، عليه تاخت و تاز سرمايمنجر به شکل گيری يک اپو

عينه ديدند، که ناديده گرفتن ه ، فرانسوی، انگليسی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول، بالمانیبانکھای 

بالفاصله پس از اعالم نتايج .  را، به شکست خواھد کشاندئی ارز واحد اروپاۀ  پروژشرايط زندگی مردم، عمالً 

اين و نتايج . تازگی قبرس ھم، بحران مالی خود را علنی ساختنده انتخابات در يونان، کشورھای اسپانيا، ايتاليا و ب

، قادر به ديکته کردن سياستھای خود ئی انحصاری اروپاۀانتخابات فرانسه پيش از آن، شاھد ديگری است، که سرماي

  .  نبوده، بايد به سازش با نيروھای مخالف دست بزندئی اروپابه کشورھای بحران زده

اين . اروپای متحد ھمچنين در شرايط بحران مالی کنونی، قدرت مانور و انعطاف پذيری خود را ھم، آشکار ساخت

 و خودآگاھی نمايندگان ئیتصور که، سرمايه داری غرق در بحران و در حال فروپاشی است، ناديده گرفتن توانا

  و امکان برای حفظ خود ايجاد کرده، و آنھا را مداوماً تصحيح و تکميل میوسيلهاسی طبقه ای است، که صدھا سي

  . سازد

ويژه اقتصادی و مالی در اروپا و جھان، تابعی از نيازھای کل اروپا، ھم در رقابت و ھم در ه اعمال ھر سياستی، ب

در اينجا نوع و کيفيت توازن قوای سياسی، . ور صنعتی است کش٢٠، و اخيراً گروه جاپان و امريکاھماھنگی با 

 کشمکشھای محافظه کاران و سوسيال ۀ، در انتھای ھمئیدر ابعاد اروپا. عامل مھم دخيل در چگونگی نتايج آن است

  . دموکراسی، نوعی برآيند و توافق دو طرف قرار گرفته است
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واننده رعايت شده، مطلب در برخی نقاط تنظيم و صرفاً به در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بيان رايج برای خ -

محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سياستھای .  فنی آن، اکتفا نشده استۀترجم

ن ييدر تع. ری در محتوای مقاله، صورت نگرفته استييگونه تغ ھيچ. مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد

  .راتی داده شده، يا عنوان تازه ای انتخاب شده استيين مطلب، تغعنوا

 Stephan اشتفان کاوف من: ، نويسنده١٣٩١ ]سرطان[ تير٩ - ٢٠١٢ جون ٢٩: تاريخ انتشار اصل مقاله

Kaufmann،. توانند  بحران بدھيھا؛ اجالس سران اروپای متحد؛ کشورھای اروپای متحد، می: سرتيترھای مقاله

  اينھا معنای مصوبات سران برای اروپا است: عنوان اصلی مقاله. به دريافت وام شوندبازھم قادر 

روزنامه فرانکفورتر روندشاو، به سوسيال دموکراسی، اتحاديه ھا، سرمايه صنعتی  و منافع بازار داخلی، نزديک 

  .است

http://www.fr-online.de/schuldenkrise/eu-gipfel-das-bedeuten-die-gipfelbeschluesse-fuer-

europa,1471908,16509696.html 

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