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  اکبر تک دھقان:  از توضيحاتبرگردان و

 ٢٠١٢ جوالی ١٧

  

  اروپا تحت فشار مؤسسات اعتبار سنجی
  

ازار مالی اما، ھمچنان، بيرحمانه عمل باوجود اعمال سياست آھنين رياضت اقتصادی در بخش بزرگی از اروپا، ب

 را، به باد s،Moody اعتبار سنجی مودی ۀ اعتباری ايتاليا، اروپای متحد، مؤسسۀدليل تنزل موقعيت رتبه ب. کند می

منظور ه ال برانگيزی را بؤ سۀ اعتبار سنجی مالی، لحظۀاين برای اولين بار نيست، که يک مؤسس. انتقاد گرفت

 ۀبرای مؤسس( اين ممکن است،. دھد ، مورد استفاده قرار می)عضو اروپای متحد( يک کشورتنزل اعتبار مالی

  .، عواقبی در پی داشته باشد)فوق

زده، به اعالم سخنگوی " s،Moodyاعتبارسنجی مالی موديز   "ۀکميسيون اروپای متحد، دست به سرزنش مؤسس

از ديد اين سخنگو، دولت ايتاليا  در . داند  برانگيز میالؤخود،  زمان اعالم تصميم اين مؤسسه را، فوق العاده س

اقتصادی ]اعمال سياست رياضت: يعنی[کشور زده، واصالحات) مالی (ۀاستحکام ھمه جانبسال گذشته، دست به  

 اعتبار مالی دولت ۀ، پيش از اين، رتبs، Moody اعتبارسنجی مالی موديز ۀمؤسس.  بوده است" تأثير گذار" آن، 

 فوق،  در نظر دارند، ۀناظران سنجش قدرت مالی مؤسس. ين آورده بودئ، پاBaa2 به A3 درجه  و از ٢ را، ايتاليا

اقتصادی ايتاليا تضعيف شده، و  يا عملی ساختن اصالحات اقتصادی متوقف ) رشد(در صورتی که چشم انداز 

  . اعتبارمالی ايتاليا بزنندۀگردد، باز ھم، دست به کاھش رتب

دولتھای اسپانيا و . را، به باد انتقاد گرفته اند" اعتبارسنجی مالی"ی، تاکنون چندين بار، مؤسسات ئوپادولتھای ار

تازگی اعالم ه ی و اصالحات اقتصادی را، ھنوز بئته، تصويب بسته ھای جديد صرفه جوايتاليا، در پايان سال گذش

ن آورده شدند؛ اين اقدام، انتقادات ئي، پا) موديزۀساز سوی مؤس( اعتبار مالی آنھا ۀکرده بودند، که بالفاصله، رتب

دولتھای اروپای متحد، ھم اکنون در حال مشورت با يکديگر برای تصويب آئين نامه ھای . دنبال داشته شديدی را ب

  .مؤسسات اعتبار سنجی مالی ھستند)  کارۀنحو(، مربوط به )جديد(قانونی

اين دولت .  در بازارھای مالی جھان، بازھم تحت فشار قرار گرفته است اعتباری آن،ۀايتاليا پس از تنزل اخير رتب

] یعايدي[بھره ای،  بايستی  ٢٠١٩ خود با سر رسيد سال ۀ، برای فروش اوراق قرض)جوالی ١٣(در روز جمعه 

، %۴،٣٠ گذشته، چنين اوراقی با بھره ای معادل چدر ماه مار. داد را، به خريداران پيشنھاد می% ۵،۵٨معادل 
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ه  دولتی اين کشور، بۀ دريافت وام از طريق فروش اوراق قرضۀھم اينک بھر. ھنوز برای دولت مناسب تر بوده اند

 بانکی، ۀاز نظر اقتصاد دانان، اين سطح بھر. ، که وضعيت تھديد آميزی است، قرار دارد%۶طور ناچيزی زير 

نظر کارشناسان مزبور، وضعيت کنونی بھره ه بناب. سازد تأمين مالی برای بازپرداخت بدھيھای دولتی را دشوار می

  . با سررسيدھای کوتاه مدت، بھتر استئی قرضه ھاۀبرای اوراق قرضه، برای عرض

 ئی اسپانياۀعايدی خريداران اوراق قرض.  ھم نظير مورد ايتاليا، تحت فشار قرار دارندئیاوراق قرضه ھای اسپانيا

 ١٣(دولت اسپانيا روز جمعه . ، افزايش يافت%۶،٧۵، به ميزان %۶،۶ ساله، از نرخ بھره ١٠با سررسيد 

 اين کشور بايد ۀبر اساس اين طرح، بودج. رياضتی گسترده را به تصويب رساند) اقتصادی (ۀ، يک بست)جوالی

اين قبل از ھمه، از طريق افزايش ماليات ارزش .  ميليارد يورو، کاھش يابد۶۵طی دو سال  و نيم آتی، به ميزان 

از اين گذشته، محدوديت زمان کار فروشگاھھا، لغو . مبر، تأمين خواھد گشتاز ماه سپت% ٢١به % ١٨فزوده، از ا

 ئیبرای در پيش گرفتن سياست صرفه جو( به موازات اين سياستھا، دولت، فشار به مناطق  را ھم. شود می

  .کند ، بيشتر می)اقتصادی

عدم درخواست [ر بودجه باالی دولتی، شدت ندادهرا از اعمال کسھرچند انتظارات خود  کميسيون اروپای متحد،

، با اينحال دولت اسپانيا، تالشھای مضاعفی را در پيش گرفته، که معنای آنھا، کاھش ]کاھش باالی خدمات دولتی

. ھزينه ھای دولتی، به بخش آموزش و تندرستی تعلق دارند% ٨٠در مناطق کشور، . خدمات اجتماعی است

وسيله، قدرت  ميليارد يورو را دارد، تا به اين ١٨دولت مرکزی قصد ايجاد يک صندوق مالی به حجم ھمزمان، 

  .کشور را، حفظ کند] استان، ايالت[ۀ منطق١٨بازپرداخت 

 در جريان اعالم قصد دولت مبنی بر کسر حقوق بيکاری در پارلمان اين کشور، يکی از نمايندگان حزب محافظه

خود جلب کرد، ه اين برخورد که توجه زيادی را ب!"]. بجھنم"[ بلند به بيکاران توھين کرد ، با صدای"مردم"کار 

  . ميليون بيکار در اين کشور بود۵تحقير آشکار بيش از 

مبر سال در سپت. دانند در يونان را، ناکافی می) با کمک مالی اخير اروپا( اقتصادی ۀمنتقدين، روند تاکنونی توسع

 ميليارد يورو، مورد ١١،۵ مجموعاً ۀ دولت يونان، با ھزينۀ اقتصادی درجا زدۀ پروژ١١٨  اجرایۀ، ادام٢٠١١

، عدم عملی شدن نزديک  Johanes Hahnيوھانس ھان " کميسيون مناطق اروپا  "رئيس. حمايت اروپا قرار گرفتند

ه ھای بزرگ اتوبان سازی، اين اقدامات، شامل پروژ. به يک سوم  پروژه ھای نامبرده را، مورد انتفاد قرار داد

 جمع آوری زباله ۀ اضطراری برای جايگزينی مراکز تعطيل شد حلھای سرمايه گذاری در بخش راه آھن، و راه 

  .شوند می

  

  لمانانگرانی افکارعمومی 

از نتايج يک . دھند  خود را از دست میۀ، حوصلئیلمانيھا، در موضوع کشورھای بدھکار اروپااظاھراً بسياری از 

از پاسخ دھندگان، تمديد % ۶١، چنين بر می آيد، که ZDFلمان اظرخواھی تلفنی از سوی کانال تلويزيونی دوم ن

دولت يونان . کنند برای کشورھای بدھکار را، رد می"  يوروۀصندوق حمايت حوز"مھلت بازپرداخت کمکھای 

، به تعويق اندازد، تا  قادر به ئیگان اروپا سال بازپرداخت بدھيھای خود را به وام دھند٢مدت ه درخواست نموده، ب

  .عمل به تعھدات سپرده شده گردد

  

 دخالت مالی دولت انگلستان
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دولت انگلستان و بانک .  يورو ھم، قابل مشاھده استۀ، در خارج از اروپای حوز)اروپاکنونی مالی (بحران 

با اين پول بايد بانکھا، . دھند نده، خبر می ميليارد پوند برای يک سال و نيم آي٨٠مرکزی اين کشور، از اختصاص 

 Georgeوزير دارائی انگلستان جرج آزبورن . برای پرداخت وامھای ارزان به شرکتھا و افراد، تشويق شوند

Osborneی، معرفی کردئ دولت خود در شرايط بحران بدھی در اروپای قاره ئی تواناۀ، اين اقدام را نشان.  

از ميزان وامھای پرداخت % ۵ن، بانکھای اين کشور قادر خواھند شد، حجمی معادل اساس طرح دولت انگلستاه ب

بنا به .  بسيار ناچيزی، از بانک مرکزی انگلستان دريافت کنندۀرا، با بھر) به شرکتھا و افراد( کنونی خودۀشد

نرخی که، بانک  ( راھنماۀن تر از نرخ بھرئي که پا٠،٢۵ وامھای مناسب دولتی، به ۀاطالع بانک مرکزی، بھر

ه شرط به  ناچيز فوق، تنھا بۀ با بھرئیالبته، دريافت وامھا. است) دھد مرکزی بر اساس آن، به بانکھا وام می

  .کارگيری آنھا در طرحھای اقتصادی امکانپذير خواھد بود

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

  توضيحات

 تأسيس شده، مرکز آن در نيويورک ١٩٠٩ال  است، که در سئیمريکاا ۀ اعتبار سنجی موديز، يک مؤسسۀمؤسس-

اين مؤسسه در .  ميليارد دالر معامالت ساالنه است٢ کارمند، و دارای نزديک به ۴٧٠٠اين مؤسسه . قرار دارد

 . بزرگ از نوع خود قرار داردۀرأس چھار مؤسس

ی و قدرت اقتصادی بانکھا،  اعتبار سنجی، با استفاده از اطالعات اقتصادی و مالی، ميزان اعتبار مالۀيک مؤسس-

اين . کند شرکتھا و کشورھا را، برای دريافت وام از بانکھا، دولتھا،  و يا فروش اوراق قرضه، تحليل و اعالم می

  .مؤسسات خصوصی در ھمانحال، تحت نظارت دولتی قرار دارند

در زيربخشی از رايج ترين . کنند اين شرکتھا، در ارزيابی ھای خود، از کدھای خاصی از الفباء و اعداد استفاده می

  :آنھا می آيد

  :وام گيرندگان مناسب برای سرمايه گذاری و يا خريد

  Aaaوام گيرنده، از نظر اطمينان و استحکام، در باالترين کيفيت قرار دارد  

Aa  وام گيرندگان خوبی که در درازمدت اندکی، بيش از بدھکاران باال، در معرض ريسک آوری قرار دارند  

Aبه وضعيت عمومی اقتصادی اين وام گيرندگان، دقت شود   

Baaوام گيرندگانی با حد متوسط خوب، که در حال حاظر عملکردشان راضی کننده است   

  گردند ، وام گيرندگان، غير قابل اعتماد و نامناسب برای سرمايه گذاری، محسوب میBaاز رتبه بندی 

: منبع http://de.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s 

 دولت ۀبه اينترتيب، حجم صندوق مالی اضطراری اعالم شد.  يورو است١،٢٧ھم اينک، يک پوند برابر با -

  : مقايسهبرای. گردد  يورو، بالغ می١٠١۶٠٠٠٠٠٠٠٠، به ميزان %٠،٢۵ با بھره ئی وامھاۀانگلستان برای ارائ

 يورو دارد، ۀ، که کارکردی نظير طرح دولت انگلستان، اما در کل حوزESMثبات مالی اروپا "لمان در نھاد اسھم 

  و سھم ايتاليا نيز شامل ١۴٢٧١٠٣٠٠٠٠٠ يورو، سھم فرانسه شامل ١٩٠٠٢۴٨٠٠٠٠٠شامل 

يد فرار از پرداخت مبالغ  يورو، باۀيکی از داليل عدم ورود انگلستان به حوز. گردد  می١٢۵٣٩۵٩٠٠٠٠٠

  !سنگينی نظير کشورھای باال برای حفظ قدرت اقتصادی اروپا ھم، درک شود

 دستوری ۀمحتوای داخل يک پرانتز، بايد در ادام.  پرانتزھا، کروشه ھا و محتوای درونی آنھا، از مترجم است-

 مستقل از روند دستوری کلمه قبل از ۀرمحتوای داخل کروشه ھا، يک توضيح و يا اشا. کلمه قبل از آن خوانده شود
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، در داخل عالمت "تأثيرگذار" و در پاراگراف دوم، کلمه " ال برانگيزؤس " ۀدر عنوان اصلی مقاله، کلم. آن است

 .، در اصل مقاله موجود ھستند"  "نقل قول مستقيم 

 رتبه سنجی ۀتوسط مؤسس( تاليا،موقعيت مالی اي" ال برانگيزؤس" اروپای متحد، از تنزل :  عنوان اصلی مقاله-

  .کند ، انتقاد می)ئیمريکاا

  بودجه رياضتی کشورھای اروپای متحد: سرتير

 Javier Caceres, Madrid, und Alexander، و الکساندرھاگه لويکن، )مادريد( خاوير کاکرز: نويسندگان

Hagelüken  

  Süddeutsche Zeitungلمانی زود دويچه چايتونگ ا ۀروزنام: منبع

 ١٣٩١ ]سرطان[ تير٢٣ -٢٠١٢ جوالی ١٣:تاريخ انتشار

URL:http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sparhaushalte-der-eu-staaten-eu-kritisiert-

fragwuerdige-herabstufung-italiens-1.1412419 

  نظر مترجم پيرامون محتوای مقاله

اين به . ويژه يونان، تنزل يافته استه  اعتباری يک کشور، بۀ اخير، چندين بار از سوی مؤسسات فوق، رتبۀدر دور

ستند، ا ئیمريکااکه چنين مؤسساتی اکثراً  اين. ددگر وخامت ھر چه بيشتر اوضاع اقتصادی کشور مزبور، منجر می

، برای حذف خدمات اجتماعی در اروپا ھم، قابل ئیمريکااعنوان فشار شرکتھا و مؤسسات بزرگ ه نوعی به خود ب

  .تعبير است

تصميم اروپای . شوند شرکتھای اعتبار سنجی بين المللی، جزء راست ترين جناحھای سرمايه داری محسوب می

که، اروپا ديگر تحمل فشار تھاجمی  رای تنظيم دقيق تر رفتار و فعاليت اين شرکتھا، شاھدی است بر اينمتحد ب

 را به اين حوزه نداشته، مايل است با استفاده از ابزارھای موجود، بر بحران مالی خود ئیمريکااشرکتھا و بانکھای 

، در حل -مريکا، بيشترين نفوذ را در آن دارداکه دولت - که، نقش صندوق بين المللی پول ھم ، ويژه اينه ب. غلبه کند

  .رود معضالت مالی اروپا، محدود بوده، حتی رو به کاھش می

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

  ٢٠١٢ جوالی ١۶ -١٣٩١ ]سرطان[ تير٢۶

  

  

 

 


