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 افسونهاي سردمداران سياسي، ادامه نابخردي اقتصادي
 

 چرا اين بحران اقتصادي را پاياني نيست ؟
 

. گاه افتان و گاه خيزان اقتصاد جهاني پاورچين از ميان رودي كه رو به خشكي دارد به پيش مي رود
 كه بدون مخاطره  سرمايه داري مالي،يكي مسير بند بازان). واگرا(ولي تا كنون با دو مسير دور از هم

 شادي درآمدهاي كالن را باز مي يابند، و ديگر مزد بگيراني كه در هايشان تر شود وبي اينكه كفش
، سرمايه داري  برادرزيكسال بعد از سقوط بانك  لهمن. آبهاي سياه سير قهقرائي اقتصاد غوطه ورند
. ه استگويا هيچ اتفاقي نيافتاد. مسير افسار گسيخته اش را از سر ميگيرد  

 
 نوشته لوران كردونيه

 برگردان باقر جهاتباني
 

 ٢٠٠٩ را پاياني نيست، در بهار ٢٠٠٨در حاليكه اثرات ناخوشايند  بحران اقتصادي و مالي  از زمان شروع آن در پائيز 
باال و : هيچ چيز فراموش نشده. رشد اقتصادي: شاهد افسانه هائي تخيلي در مورد بازگشت سريع آن دلبر يگانه هستيم

بازار مواد اوليه و انرزي فسيلي، كم شدن شتاب بيكاري در ) نا پايدار( معيارهاي بورس، باال رفتن) كم رنگ(پايين شدن
توليد ناخالص ملي در سال %!) ٠٫١( آمريكا و پيش بيني رشد دلگرم كننده بانك مركزي آمريكا، باز نگري پيش بيني رشد

 از طرف صندوق بين المللي پول، ٢٠١٠اعالم بهبود چشم انداز رشد جهاني در سال  از سوي بانك مركزي فرانسه، ٢٠٠٩
 وسود با اهميت تر بانك ٢٠٠٩بانك سوسيته ژنرال در نيمه دوم ) نا چيز( جهش توليد صنعتي در ماه مه در آلمان، سود 

.غيرهگولدن ساكس در وسط سال، بازپرداخت پيش از موقع كمك دولت توسط بانكهاي آمريكا و   
 

بجاي پافشاري بر نا درستي اين پيش بيني ها، بهتر است از خود اين  سوال را بكنيم آيا اين پرتو كه در انتهاي تونل مي 
؟ ولي به فرض اينكه سناريوي خوشبينانه اي هم در ...بينيم  نورافكن ترسناك يك قطار نيست كه از جهت مقابل مي آيد

حوزه يورو  در .  به دليل ضعف فعاليت مجدد، ادامه خواهد يافت٢٠١٠ و ٢٠٠٩ي ، بيكاري در طول سالها)١(پيش باشد
 ماهه ٤ هزار شغل در ١٨٠فقط در فرانسه ). ٢٠٠٨ اوائل سال ٧٫٥بجاي ( بيكاري خواهد داشت % ١١٫٥ ، ٢٠١٠سال 

در .  را مي نمايد٢٠٠٩ هزار شغل در سال ٥٩١از دست رفته است، اداره كاريابي پيش بيني حذف ) ٢ (٢٠٠٨آخرسال  
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 هزار نفر بيكار مي شوند و ٦٠٠ هر ماه ٢٠٠٩ ميليون نفر تا كنون كارشان را از دست داده اند، در اوايل سال ٧آمريكا كه 
.بيكاري روبرو شويم % ١٠اين بيم وجود دارد كه در پايان سال با   

 
 ٢٠٠ ميليون بيكار ايجاد كند و ٥٩ تا ٣٩حران بين در مجموع به عقيده سازمان بين المللي كار،اين امكان وجود دارد  كه ب

در چنين دور نمائي ، رشد كم رمق پيش بيني .  دالر در آمد دارند، اضافه شود٢ميليون كارگر  به صف آنهائي كه كمتر از 
.شده توسط  نهادهاي برآوردهاي اقتصادي نمي تواند بسرعت همه نابساماني ها را از بين ببرد  

 
چون بسيار نامحتا طانه است اگر تصور شود كه ديگر دوران جهش  هاي ...( رشد اقتصادي اي از راه رسدحتي اگر چنين 

هائي با عملكردهاي تاخيري بر جاست كه طول فتيله ها و قدرت  ، بي شك بمب)مصيبت بار بحران به پايان رسيده است
از ( ، با افزايش قابل مالحظه عدم پرداخت وامهاويراني شرايط اقتصادي  براي مثال. انفجاريشان براي ما روشن نيست

مي تواند دور ديگري از شكستهاي مالي براي بانكها را به دنبال داشته باشد، كه به باور بانك ) طرف خانواده ها و شركتها
 مورد حتي در..  باشند٢٠٠٩ ميليارد يورو در سال ٢٨٣مركزي اروپا ، بانكها بايد منتظر از دست دادن مبالغي حدود 

  مي شود برروي سخاوتمندي دولت ، چراكه همه مي دانند كهتوانائي آنها در مقابله با چنين امري سوال نيز نمي شود
.حساب كرد  

 
» سرمايه گذاران« در اين مرحله از بحران نمي توان خطر سقوط بهاي اوراقي مانند قرضه هاي ملي را كه از عدم اطمينان

آنهائي كه : است » واسطه هاي مالي« در واقع مسئله بي اعتمادي( د، از نظر دور داشت به قرضهاي دولتي ناشي مي شو
)پولهايشان را به خريد اين  اوراق اختصاص مي دهند كه در نقطه مقابل سرمايه گذاري توليدي است  

 
خت زيانهايشان  قرض  مبالغ نجومي براي پردا٢٠١٠ و ٢٠٠٩به حق يا ناحق، ترس از اينكه كه دولت ها بايد در سالهاي 

كنند، و در نتيجه منجر به باال رفتن نرخ بهره شوند، و نيز هراس از افزايش عدم باز پرداخت  دولت ها، مي تواند باعث 
. آن شود كه واسطه هاي مالي در مورد اوراق دولتي محتاطانه تر عمل كنند  

 
دولت ها را با مشكالت رو برو خواهد ) رفتن نرخ بهره استكه معادل باال ( پائين آمدن قيمت اين    اوراق به داليل فوق 

در چنين . كرد، ودرست زماني كه قرضهاي آنها به مرحله انفجار رسيده، پرداخت سود اضافي نيز برآن افزوده مي شود
 را با لتي  دووضعيتي اگر سياست مداران مجددا   فضيلت ماليات را كشف نكنند ويا نهادهاي مالي  نپذيرند كه بدهي هاي

حذف : وام هائي با نرخ نزديك به صفر  پوشش دهند، خروج از اين ماجرا حتما مثل هميشه به ضرر پائيني ها  خواهد بود 
امري كه البته طبيعتا  منجر به  تقويت  احتمالي   رشد اقتصادي و  باال رفتن . و حمايت هاي اجتماعي) ٣(خدمات عمومي
.تقاضا نمي شود  
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شمان بستهژاندارمي با چ  
 

    
ولي بمب هاي ديگر در كجا هستند ؟ در ورشكستگي اعالم شده ايالت كاليفرنيا، كه * تمام اينها البته قابل پيش بيني است

است ودر نتيجه بايد  ) غير ممكن(براي تصويب  افزايش هر گونه ماليات نياز به دو سوم آراي پارلمان دارد و اين
؟ در ورشكستگي قريب الوقوع  صندوق بازنشستگي كارمندان دولت )٤(پرداخت كندمخارجش را با امضاء قبول قرض 

ايالت نيو جرسي، كاليفرنيا و ايلينويز كه به ناروا كمتر از ارزش واقعي ارز يابي شده  و در طي دو دهه توسط  مسئولين 
ارزشش را از دست % ٣٠ ٢٠٠٨  سياسي نااليقي كه قادر به افزايش ماليات نبودند غارت شده و در بحران بورسي سال

در واقع فرآورده ( ، گره خورده  با انواع معامالت مشتقه *  هزار ميليارد دالر اوراق پو شالي٥٠٠داده است ؟ و يا در انبوه 
كه بين نهادهاي مالي ) هائي  با هدف سر پوش گذاشتن به مخاطرات ناشي از مبادالت ارزي، نرخ بهره، ياعدم پرداخت وام

 ميليارد ٣٥٠٠ه مي شود؟ در صورت لرزشي تازه،  سقوط ارزش اين اوراق مي تواند منجر به از دست دادن مجدد مبادل
)٦)(بدون در نظر گرفتن ارقام بعد از اعشار( رقمي حدودا معادل زيان مالي بحران ساب پرايم. شود) ٥(دالر  

 
روپا با ايجاد و يا آميزش نهادهاي كنترل ، تنظيم و پيش مي خواهيم با اين تفكر خود را راضي كنيم  كه اياالت متحده و ا

ولي تا حدودي همين نهادها هستند . بيني مكانيسم رفع خسارت، در حال  كوشش براي تنظيم وتعديل اين بازارها هستند
كميسيون ايمني . دوف  را پيش بيني كنندن، ورلد كم و يا مكه نتوانستند نه بحران سابپرايم ،نه رسوائي هائي از نوع انرو

 سه بار در مورد عمليات مشكوك برنارد مدوف ٢٠٠٧، و ٢٠٠٥، ١٩٩٢بورس آمريكا، در سالهاي » ژاندارم« مبادالت، 
اين موسسه بااعتبار كه گويا يك نمونه در نظارت وتنظيم است، گاه . تحقيق كرده  اما تمام آنها بي نتيجه باقي مانده بود)٧(

،  براي كارشناسي هايش در مورد .) م. بازار بورس تكنولوژي هاي پيشرفته(س سابق نزدك به گاه از خدمات مدوف، رئي
و مانند هميشه بعد از هر شكستي، امكانات مالي و پرسنل اين كميسيون . سازماندهي بازارها  نيز استفاده مي كرده است

شخصيتي خيالي (ي معروف ماكسيم شادوكمي شود گفت كه در مورد نظارت مالي، اين شوخ). ٨(ايمني افزايش يافته است
هر چه ناكامي بيشتر، شانس موفقيت در آينده بيشتر خواهد « :بيش از جاهاي ديگر مناسب است.)  م.مانند مال نصرالدين

.»بود  
 

اجازه ساختن اجاقهائي در وسط جنگلهاي « :اين ناسازگاري  خود يكي  از عوارض تناقض  اساسي دكترين ليبرال است
زيرا نبايد دست به هيچ كاري زد كه . »!را دادن  و پيش بيني افزايش پست هاي آتش نشاني كردن) در فرانسه(الندمنطقه 

از ترس اينكه كنگره آمريكا هواي نظم دادن  اين همĤنچيزي است كه آقاي بن برنانك. نو آوري مالي را به مخاطره بياندازد
نبايد سعي كرد  چنان محدوديتهاي  به وام دهندگان « : د آوري كردبسرش بزند، به  مسئولين بانك مركزي آمريكا يا

مي شود اين سوال را مطرح كرد . »تحميل كرد كه از  گسترش محصوالت جديد وام و خدمات در آينده جلو گيري كند
وام را نوآوري هاي مالي دست رسي به « كه به منظور حفاظت چه كار خير بزرگي مي بايست چنين كرد؟  براي اينكه 



 
 

 
 

٢٠٠٩اکتبر   
 

 
فرهنگي اجتماعي، ماهنامه سياسي،: لوموند ديپلوماتيك  

 
 

 ماه بعد از شروع بحران، چگونه مي توان ٨كمتر از . »)٩(مي  دهد  ها را كاسته و انتخاب را افزايش بهبود بخشيده، قيمت
 از وجود   بمب هاي تاخيري   نهراسيد وقتي  كه سازندگان آنها هنوز در مقام هاي خود مستقرند ؟

 
براي يك خيزش » پيش تاز« توان درباره توانائي اقتصاد سرمايه داري حتي اگر زياد هم واهمه به خود راه ندهيم ، ولي مي 

در واقع تعدادي از الزامات كالن اقتصادي نه تنها  بر جاي مانده بلكه در  دوران .  در آينده اي نزديك ترديد جدي داشت
.  ر مورد آنها استفاده كردرا د» اتفاقي«و » تصادفي«بحران آنقدر سخت و عميق شده اند كه  ديگر نمي توان صفت  هاي   

 
 اگر چه بدهي دولتها به سطح دوران تاريخي بعد از جنگ دوم جهاني نمي رسد، ولي  به گفته  صندوق بين المللي پول تا 

توليد  %  ٩٠ براي بعضي از كشورها  چون آمريكا ، انگلستان، فرانسه و بلژيك اين بدهي مي تواند از  مرز ٢٠١٤سال 
 ، امري كه حاصل اثرات  همگاه نزول درآمد ماليات ها به خاطر -براي ژاپن% ٢٠٠ وحتي بيش از -ردناخالص ملي بگذ

بدهي خانواده ها، كه در . سير قهقرائي رشد اقتصادي، سياست هميشگي كم كردن ماليات ها و كاهش سرعت  تورم است
ئي به نياز مصرف بود، سر به آسمان دستمزدها براي  جوابگو) متوقف شده(مدت بيست سال گذشته جانشين افزايش

.كشيده است  
 

در نتيجه هزينه هاي دولتي و مصرف خانواده ها، يعني  دو پايه اساسي تقاضا در اقتصاد، در سالهائي كه پيش روست  زياد 
الاقل در (ودر مورد تقاضا ي خارجي نيز، باال بودن  بهاي پول اين كشورها نسبت به  ارزش واقعي آن . پر بار نخواهد بود

مانند يك ترمز عمل مي كند كه هرگونه  دور نماي رشد اقتصادي را ازبين مي برد چراكه چنين رشدي )  محدوده يورو
.باعث  باال رفتن قيمت مواد خام وانرژي مي شود  

 
نه اي كه كم شدن مخازن انرژي اي كه به سادگي قابل استخراج باشند بعالوه  سياست سرمايه گذاري تقريبا رانت خوارا

در استخراج انرژي فسيلي  و تصفيه آن حاكم است  و باالخره گسترش  روشهاي احتكاري  و دالل بازي بورسي در اين 
نوع بازارها در سال هاي اخير، قيمت اين گونه از انرژي ها حتي قبل از اينكه  اميد گشايش اقتصادي اي  شكل بگيرد، به 

.حالتي انفجاري خواهد رسيد  
 

ي خريد نفت از خارج به كشورهاي صادر كننده نفت پرداخت مي شود در كوتاه مدت به ن وضعيتي پولي  كه برا در چني
   برآورد كرده بود كه يك ٢٠٠٤آژانس بين المللي انرژي در سال . كشورهاي مصرف كننده نفت برگشت نخواهد كرد

 در ٠٫٤٥و ( و  در صد رشد در كشورهاي عض٠٫٤ دالري هر بشكه نفت منجر به كاهش ٣٥ تا ٢٥افزايش پايدار 
آنهم در شرائطي  كه  ...  دالر برسد ١٥٠ دالر به ٦٠اما چه پيش خواهد آمد  وقتي كه قيمت از . مي شود) ١٠)(اروپا
 در صد توليد ناخالص ملي حدودا معادل رشدي است  كه انتظار آن  از برنامه راه اندازي اقتصادي  در فرانسه ٠٫٤

 ميرود؟
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. ورد عدم تعادل تجاري كالي  نمود كه چين بين خود و امريكا و اروپا برقرار كرده استهمين سوال را مي توان در م

مسئله، در اين مرحله اين نيست كه آمريكا پس انداز بقيه جهان را براي جبران خساراتش مي بلعد، بلكه مسئله اينست كه 
خانواده ها است ولي در عين حل بيشتر به اين پديده محققا به خاطرسطح باالي پس انداز . چين زيادي پس انداز دارد

، ) درصد توليد ناخايص ملي١٠ تا ٣( دليل مازاد درآمد تجاري چين است كه در اين شش، هفت سال اخير سه برابر شده 
امري كه از يك سو ناشي از منافع سرسام آوري است كه شركتها ي  صنعتي  عظيم اين كشوربه دست آورده اند  و از 

جذب  قسمت بزرگي از تقاضاي جهاني ، به  . دليل توليد محصوالت مورد نياز داخلي در خود كشور استسوي ديگر به
 در صدي  نرخ پس انداز خالص  شركتهاي اين ٧افزايش سود بخش صنعتي اين كشور منجر شد تا جائيكه شاهد افزايش 

. به اين سو هستيم   ٢٠٠٠بخش از سال   
 

ه اين شركتها و پس انداز اضافي خانوارهاي چيني به جريان تقاضا ي جهاني، عدم تعادل عدم بازگشت منافع پس انداز شد
اين بازي در آستانه هر .  تجاري را ايجاد مي كند كه سپس آنها با خوشحالي آنرا با سرمايه گذاري  جبران مي كنند

 ميليارد ١٦٨روپا حفره اي به ميزان  جهشي براي خروج از بحران،   تقاضاي مصرف كلي جهاني  را كاهش مي دهد  و در ا
)١١.( ميليارد دالر ايجاد مي كند٢٦٨يورو و در امريكا معادل   

 
 خواست تراكم سرمايه اي  سيري ناپذير

 
 مشكل بتوان تنگناهاي اقتصاد كالن را بخاطر نقش ساختاريشان در ناهنجاريهاي تقاضاي مصرف در سطح جهاني، در 

چه مي توان گفت در مورد عواملي كه حدود يك چهارم قرن نوعي اقتصاد ركود را  .  دادقرار» اتفاقي« حيطه مسائل 
 ، مدام در راهي نا هموار،  افتان وخيزان و زير فشار - و به قول اقتصاد دان پل كروگمن، جايزه نوبل -بوجود آورده اند 

براي بيان طبيعت رژيم تراكم » ساختاري« جهاني سازي ليبرال و تسلط  مالي بر شركتها گام برداشته اند ؟ كلمه 
در واقع، حد اقل در . سرمايه  اي كه در تالطم سالهاي ريگان و تا چر پايه ريزي شد، خيلي ضعيف به نظر مي آيد

نقطه « بدون آنكه صحبت از .به حساب نمي آيد» نقطه قوي« كشورهاي  بازار مشترك،  پويائي در تراكم سرمايه  يك 
). نا برابري اجتماعي، رفتار نامناسب نسبت به مزد بگيران و خسارات جبران ناپذير به محيط زيست(م واقعي بكني» قوي

حال آنكه   همه چيز حاكي از آنست تا كنون پايه هاي اساسي اين رژيم تراكم سرمايه بر جاست و سير نزولي رشد 
.ادامه خواهد يافت) وبقيه قضايا( اقتصادي   

 
. سرمايه مالي، احياء قدرت سهامداران در شركتهاي بزرگ در  بازار بورس  بوده و خواهد بودستون اصلي رژيم تراكم 

،  زير چهره دلپذير بيوه كارپانترا  انجام نپذيرفت ١٩٨٠اين بازگشت سهامداران به نفع احياي بازار مالي، در سالهاي
 واسطه افزايش پر قدرت صندوق هاي  پس ، بلكه به) كرداو در اوائل قرن در مجمع عمومي سهامداران شركت مي(  
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سهام شركتهاي در بازار بورس را  در اختيار % ٥٠ بوجود آمد  كه در  گذار به  قرن حاضر  بيش از  انداز  عمومي
شركتها، آنهارا تبديل به پليس هاي »  مديريت«اين سازمانهاي سر مايه گذاري در بورس و شركتشان در  . داشتند

شركتهائي كه سهامداران را در مركز سياست هايشان قرار ندادند،  مجازات گشتند و آنهائي كه .  كردواقعي بازار سهام
)١٢(سود  دست يابند مورد تشويق قرار مي گرفتند % ٢٠ تا ١٥موفق مي شدند به   

 
 از يك الزم به گفتن نيست كه اين در خواستهاي گزاف كه نه براي سرمايه گذاري مناسب بود  و نه براي مصرف،

طرف موجب شد كه شركت ها سرمايه گذاري هايشان را شديدا كاهش دهند و فقط  در گير برنامه هائي شوند كه 
اجازه مي داد  تا به معيار هاي مالي مورد نظر دست يابند، و از طرف ديگر فشار قابل توجهي به كاركنان و مشاغل وارد 

  .آوردند و جلوي رشد مصرف مزد بگيران را  بگيرند
 

براي دستيابي به » غربي«  شكننده شد  و شركتهاي ف داخلي در اغلب كشورهاي پيشرفتهبدين ترتيب پايه هاي مصر
در چنين وضعيتي نمي توان ادعا كرد كه  پويائي اسفبار  تقاضاي مصرف كلي،  كه . مدينه فاضله به مكانهاي ديگر رفتند

يك سرمايه داري  كه همه از آن سود مي برند را بوجود آورد  و  له شده مي تواند  زير فشار سهامداران   سودجو
 مي شوند ابازگشت مدنيت در شركتها وخوشبختي مزد بگيران و مصرف كنندگان مناطقي كه اين شركتهارا پذير

.تضمين كند  
 

ن بيست سال مي توان همين مطلب را در مورد آزاد سازي سيستماتيك مبادالت كاال وسرمايه هاي  بين المللي در اي
و سپس به واسطه ) جي اي تي تي( توافق عمومي برروي هزينه هاي گمركي و تجارت اخير بيان كرد كه  تحت  لواي
به رقابت كشيدن تمامي توليدات، برنامه هاي سرمايه گذاري .  انجام گرفته است )او ام سي(سازمان   بين المللي تجارت

ر حال رشد را به سپاهي  ذخيره  براي پائين آوردن مداوم دستمزد ها  و كاركنان كره رمين، كارگران كشور هاي د
)١٣(تبديل  كرده است   

 
تا اين ساعت با . در اين مورد نيز نمي توان انتظار داشت كه چيزي قادر به عوض كردن جريان در كوتاه مدت باشد

 باعث كاهش آن شود و هم اكنون در ركود موجود، خطر بيشتر اين خواهد بود كه اين فشار مدام بر روي دستمزدها
آمريكا اين فرضيه  به واقعيت پيو سته است، جائي كه دستمزد هفته اي بعلت فقدان امكان مذاكره و كاهش ناگهاني  

سياستي براي (در اروپا  با ايجاد فضاي اقتصادي واحد كه در عين حال فاقد فضا. ساعات كار در حال كم شدن است
نرخ ماليات حد اقل براي شركتها، (  ، فاقد يك اقتصاد)ت خارجي  و يك سياست   تبادالت ارزي تعيين قوانين مبادال

، سياستهاي دامپينگ )جبران عدم مساوات با انتقال توسعه وپيشرفت( و وحدت) حد اقل حقوق مناسب با هر كشور
.اجتماعي  هنوز روزهاي خوشي در پيش رو  دارند  

 



 
 

 
 

٢٠٠٩اکتبر   
 

 
فرهنگي اجتماعي، ماهنامه سياسي،: لوموند ديپلوماتيك  

 
 

فكار مسلط  بر اقتصاد در ربع قرن گذشته، كه پيوسته تقاضاي مصرف را نا ديده گرفته و در آخر نبايد ترديد كرد كه ا
باال بودن حقوق كاركنان، سر سختي بازار : برعرضه توليدات تمركز داشته ،  بمثابه عاملي ساختاري نقش داشته است 

با اعتقاد  به گسترش رشد بالقوه در . وغيرهكار، ماليات بر روي سرمايه، ديوانساالري، تنبلي كاركنان در پيدا كردن كار 
مدام سياست هاي به اصطالح ساختاري را تشويق كردند كه بر داشتن نيروي كار در »  روشن بينان«دراز مدت، اين  

...دسترس، سرمايه انساني و پيشرفت علمي تكيه مي كرد  
 

 ايده هاي آكادميكي اين ايراد را گرفت كه آنها نيز بدون اينكه بخواهيم به آنها اهميت فراوان بدهيم ،مي توان به چنين
. اگر چه آنها پيوسته مي خواهند اين مسئوليت را با ديگران تقسيم كنند. به سهم خود مسئول بحران كنوني هستند

اقتصادي متكي بر « مجموعه عقايد تو خالي اي كه  تحت عنوان « :همانگونه كه پل كروگمن خاطر نشان مي كند
ائه مي شوند، افكاري ابلهانه اند كه اگرازحمايت گفتاري و نوشتاري  رسانه ها و صاحبان ثروت استفاده نمي ار» عرضه

وقتي كه شادي و سر مستي دوران اقتصاد كينزي اين دوران پرحادثه سپري شود،  . ») ١٤.(كردند،  نفوذ كمي داشتند
ژان كلود تريشه، رئيس بانك مركزي اروپا ، تزلزل . دل شونداصلي ب» گرايش«بيم آن مي رود كه عقايد ابلهانه از نو به 

آنچه مربوط به سياست ساختاري مي شود،  درست آنست كه  بيش از بيش در «:ناپذير، اين چنين ابرازنظر  مي كند
قابت بويژه  رفرم هاي  بازارهاي توليدي براي كمك به ر...حمايت از رشد اقتصادي بالقوه در حوزه يورو كوشش نمائيم

از اين گذشته  رفرم هاي بازار هاي كار، مي بايست روند مناسب تثبيت . وتسريع باز سازي رشد توليد  الزم  هستند 
در عين حال چندين دستور العمل كه در اين چند ماه . حقوقها و تحرك  كارگران  در مناطق و حوزه ها را تسهيل نمايد

از اين .صادي   تصويب شده را بايد  به تدريج ودر وقتي مناسب حذف كرداخير براي پشتيباني از برخي از بخشهاي اقت
پس ضروري است كه تكيه بر تنظيم و انعطاف پذيري اقتصاد حوزه يورو، هماهنگ با اصل اقتصاد بازار با در هاي باز 

»)١٥(وسيستم رقابت آزاد باشد   
 

     ...چراغ كوري در انتهاي تونل ديده مي شود
     

 
به قول  صندوق بين المللي پول و بانك مركزي آمريكا ٢٠١٠گشت رشد جهاني در نيم ساله دوم باز)  ١
)او سي دي اي( به عقيده  سازمان همكاريها و توسعه اقتصادي٢٠١٠وائل وا  
 
٢٠٠٩ ماه مه ١٥گزارشهاي سريع، انستيتوي ملي آمار و تحقيقات اقتصادي )  ٢  
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وقتي فعاليتها دو باره شروع « : تناقض گوئي توصيه مي كند ترس ازبدون) او سي دي اي(ر كه   همانطو-)٣
به تراكم مخارج ) نويسنده. به نظرم كلمه بجاست(مي شود، مناسب است كه با كاهش كسري بودجه و باحمله

٢٠٠٩ ژوئن ٨٥چشم اندازهاي اقتصادي اوسي دي اي شماره » اجتماعي، امور مالي دولت را تثبيت كنيم  
 
٤(  

Voir « The public pension bomb », Fortune Magazine, 12 mai 2009. 
 
  آمده است٢٠٠٩ مه ١٦نوشته دارل دوفي استاد دانشگاه استنفورد كه در روزنامه لوموند ) ٥

 
 ميليارد ٢٨٠٠به گمان   صندوق بين المللي پول، زيان آژانس هاي اقتصادي از اول بحران تا كنون به ) ٦

.م آن شامل بانكها مي شوديورو ميرسد كه دو سو  
 
مدوف، داغ رسوائي برچهره ديده بانان «: در لوموند ديپلماتيك ماه اوت را بخوانيدابراهيم واردمقاله )  ٧

 »شفافيت معامالت مالي
http://ir.mondediplo.com/article1456.html 

 و ١٦مجله لزكو پاريس .  كارمند و بودجه اي معادل يك ميليارد دالر دارد٣٥٠٠اي اي سي بيش از )  ٨
٢٠٠٩٫١٠٫١٤ ماه مه ١٧  

 
٢٠٠٩٫١٠٫١٤ آوريل ١٩ و ١٨فيگارو، پاريس )  ٩  

 
.٢٠٠٤للي انرژي، ماه مه م، آژانس بين ال»تحليل در مورد اثر قيمت باالي نفت بر اقتصاد« )  ١٠  

 
  كشور اتحاديه اروپا٢٧اداره سنسوس در مورد ٢٠٠٨ارقام سال )  ١١

 
٢٠٠٩لوموند ديپلوماتيك مارس »  در صد١٥مذهب « ر را بخوانيد ايزابل پيو)  ١٢  

 
لوموند » بازگشت اصول حفظ منافع تجارت داخلي و خشم مخالفان آن«ژاك ساپير را بخوانيد )  ١٣

١٥-١٠-٢٠٠٩ديپلوماتيك مارس   
 

٢٠٠٠پل گروگمن، چرا بحران پيوسته بازگشت مي كند؟ انتشارات سوي پاريس )  ١٤  
 Paul Krugman, Pourquoi les crises reviennent toujours, Seuil, Paris, 2000. 
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      ٢٠٠٩ ژوئيه ٢بي سي اي كنفرانس مطبوعاتي ) ١٥
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