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روس
"آلمان يا بايد رھبری کند و يا از حوزه يورو خارج شود" -سرمايه گذار برجسته ،جرج س ُو ُ
آلمان ميتواند اروپای متحد و يورو را نجات دھد ،يا ھر دو را تخريب کند .اين کشور يا بايد رھبری کند و يا از حوزه
يورو خارج شود .چيزی که نبايد انجام شود ،ھمانا بازھم انتظار کشيدن است .اينھا ،تزھای مقاله ای از سرمايه گذار
برجسته جرج س ُور ُوس ھستند ،که اشپيگل آنالين ،آن را بطور اختصاصی منتشر ميسازد.
--سرنوشت يورو در آلمان تعيين ميشود .اين را سرمايه گذار افسانه ای جرج س ُور ُوس  George Sorosدر مقاله ای
مينويسد که اشپيگل آنالين ،آن را بطور اختصاصی منتشر ميسازد .از ديد س ُور ُوس  82ساله ،آلمان يا بايد قانع شود و يا
وادار شود که دست به اقدام بزند؛ يا اين کشور بعنوان يک "ھژمون خيرخواه" رھبری ميکند -و يا بايد از حوزه يورو
خارج شود.
س ُور ُوس که در مجارستان متولد شده ،در موضوع بحران يورو به يکی از منتقدين بزرگ سياست دولت آلمان مبدل شده
است .با توجه به روند پرتشنج ھفته ھای اخير ،مولتی ميلياردر آمريکايی با استداللھای بازھم محکم تری برخورد ميکند.
از ديد س ُور ُوس ،پس از شروع بحران مالی جھانی و بدنبال ورشکستگی بانک تأمين سرمايه "لی من برادرز Lehman
 "Brothersدر آمريکا ،آنگال مرکل صدر اعظم آلمان بخش عمده ای از مسئوليت تجزيه اروپای متحد را بعھده دارد.
اين خواست مرکل که ھر کشور حوزه يورو ،خود بايد عملکرد نھادھای مالی خويش را تضمين کند" ،اولين گام در
مسير تجزيه ای بوده است ،که ھم اينک اروپای متحد را به تخريب تھديد ميکند".
جرج س ُور ُوس مينويسد :در ھر زمانی در  3سال گذشته ،بحران يورو ميتوانست نسبت به امروز ،ساده تر و کم ھزينه
تر حل شود .اما از آنجا که آلمان "نميتوانست افق دورتری را ببيند" ،معضالت ھمواره تشديد شده اند .اروپای متحد از
ديد س ُور ُوس" ،ھمواره ،تنھا حداقلی از اقدامات را انجام داد ،تا از فروپاشی سيستم مالی جلوگيری کند" .حال ،عواقب
اين سياست ظاھر شده اند .تصميم روز پنجشنبه  6سپتامبر بانک مرکزی اروپا ،که بطور نامحدود دست به خريد اوراق
قرضه ھای دولتی کشورھای بحران زده بزند ،قادر نيست از تقسيم شدن دائمی اروپای حوزه يورو به کشورھای بدھکار
و طلبکار جلوگيری کند.
در اينجا بطور اختصاصی ،مقاله کامل جرج س ُور ُوس پيرامون بحران يورو را ميخوانيد:

تراژدی اروپای متحد
جرج س ُور ُوسGeorge Soros ،
من از طرفداران آتشين اروپای متحد ،بعنوان مظھر يک جامعه باز ھستم -جامعه ای از اتحاد داوطلبانه کشورھای برابر
حقوق ،که از بخشی از استقالل خود برای منافع عمومی صرفنظر ميکنند .بواسطه بحران يورو اما ،روند توسعه آتی
اروپای متحد در جھتی اساسا ً متفاوت حرکت ميکند .کشورھای عضو به دو طبقه تقيسم ميشوند -به کشورھای طلبکار و
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کشورھای بدھکار ،با لحاظ اينکه ،کشورھای طلبکار و در رأس آنھا آلمان ،جھت را تعيين ميکنند .تحت وضعيت سياسی
فعلی ،کشورھای بدھکار ھزينه ھای سنگينی بابت دريافت وامھای بانکی ميپردازند ،تا قادر به بازپرداخت بدھيھای
دولتی خود گردند؛ و اين در ھزينه ھای تأمين مالی اين کشورھا در مجموع ،منعکس ميگردد .اين باعث سقوط
کشورھای بدھکار در رکود اقتصادی شده ،به قدرت رقابت اقتصادی آنھا آسيب زده ،و حتی اين تھديد وجود دارد ،که
حالت پايدار پيدا کند.
در ضمن ،اين نتيجه يک نقشه از پيش تعيين شده نيست ،بلکه به عواقب سلسله اشتباھاتی برميگردد ،که در آغاز رواج
يورو روی دادند .در مقطع فوق برای ھمگان روشن بود ،که يورو يک ارز ناکامل است -يک بانک مرکزی اروپا وجود
داشت ،در حاليکه يک وزارت دارائی واحد اروپايی وجود نداشت .کشورھای حوزه يورو اما قادر به ديدن اين نشدند ،که
آنھا ممکن است ،خود را در معرض خطر ورشکستگی قرار دھند ،وقتی از اختيارات خود مبنی بر چاپ اسکناس
صرفنظر ميکنند 1*.بازارھای مالی اروپا ،تنھا در آغاز ظھور بحران يونان اين را درک کردند 2*.نھادھای دولتی
مالی ،اين مسئله را اصالً درک نکردند؛ از تالش برای پيداکردن راه حل که اصالً نميتواند سخنی باشد .از اين رو آنھا
تالش کردند ،زمان بخرند .اما شرايط نه بھتر که حتی بدتر شد .دليل اين مشکل تماما ً در عدم درک واقعيت فقدان وحدت
]در اتخاذ سياستھای واحد[ قرار داشت.
اگر يک برنامه مورد توافق ،و امکانات مالی کافی برای تحقق آن وجود ميداشت ،اين روند* 3ميتوانست تقريبا ً در ھر
لحظه ،قابل توقف و برگشت پذير باشد .بعنوان بزرگترين طلبکار ،مسئوليت اصلی بر عھده آلمان بود .اما کسی در آلمان
نميخواست تعھدات بيشتری را بپذيرد .در ادامه خودداری آلمان از پذيرش مسئوليت ،ھر امکانی برای حل بحران يونان
از دست رفت .بحران از يونان به ساير کشورھای بدھکار سرايت کرده ،در انتھا حتی ،مسئله ادامه حيات يورو را بميان
کشيد .از آنجا که فروپاشی حوزه يورو ،به ھمه کشورھای عضو اين حوزه قبل از ھمه آلمان ،خسارات سنگينی وارد
خواھد ساخت ،آلمان ھمچنان دست به حداقل اقدامات ضروری خواھد زد ،تا حوزه يورو را حفظ کند.
احتمال قوی اين است که حوزه يورو تحت رھبری سياست کنونی آلمان ،برای دوره ای نامعين حفظ شود ،اما نه برای
ھميشه .تقسيم دائمی اروپا به کشورھای طلبکار و کشورھای بدھکار ،که در آن طلبکاران شرايط دلخواه خود را ديکته
کنند ،قابل قبول نيست .اگر و در حالتی که يورو در انتھا از ھم بپاشد ،اين سرانجام ،بازار مشترک و اروپای متحد را
تخريب خواھد کرد .در چنين حالتی ،اروپا در مقايسه با شرايط آغازين کوششھای ايجاد وحدت ،در موقعيت بدتری قرار
ميگيرد؛ از آنجا که سرانجامی از بی اعتمادی و خصومت متقابل بر جای خواھد ماند .اين عاقبت ھر چه ديرتر فرا
برسد ،بھمان ميزان آثار و عوارض آن بدتر خواھد بود .در اين رابطه ،موضوع بقدری حامل چشم اندازھای تأسف
آوری است ،که وقت آن است ،پيرامون آلترناتيوھايی فکر شود ،که تا چندی پيش غيرقابل تصور بودند.
بنظر من بھترين روش برخورد ،قانع کردن آلمان به اين است ،که يا بمثابه يک ھژمون خيرخواه عمل کند ،و يا از حوزه
يورو خارج شود .بزبان ديگر :آلمان يا بايد رھبری کند و يا خارج شود.

چه کسی مسئوليت را بعھده ميگيرد
از آنجا که کل بدھيھای بوجود آمده ،به يورو مبدل شده اند ،بميزان زيادی بستگی دارد به اينکه چه کسی مسئوليت حفظ
يورو را بعھده ميگيرد .اگر آلمان از حوزه يورو خارج شود ،ارزش يورو کاھش می يابد .در اينصورت کل سنگينی بار
بدھيھا تغييری نخواھند کرد ،اما بطور واقعی اين بدھيھا کمتر خواھند شد 4*.کشورھای بدھکار حوزه يورو ،بدليل
ارزانتر شدن صادرات و گران تر شدن واردات خود ،قادر به بازيابی دوباره قدرت رقابت اقتصادی خود خواھند شد.
ھمچنين قيمت زمين و مسکن در اين کشورھا ،بطورکلی افزايش خواھند يافت؛ يعنی نسبت به ميزان کاھش ارزش
يورو ،ارزش بيشتری کسب خواھند کرد .برعکس ،کشورھای طلبکار بايد خساراتی برای سرمايه گذاريھای خود در
حوزه يورو ،ھمچنين زيانھايی را در طلبھای تلنبار شده خود در چھارچوب "سيستم کلرينگ يورو Euro-Clearing-
 5*،"Systemsتحمل کنند .مقدار اين خسارات به ميزان کاھش ارزش يورو بستگی دارد .از ھمين رو ،کشورھای
طلبکار در اين ذينفع خواھند بود ،که کاھش ارزش يورو ،در محدوده خاصی باقی بماند .نتيجه ای که در انتھا بدست می
رويای "جان مينارد کينز  ،"John Maynard Keynesيعنی آرزوی ايجاد يک سيستم ارزی بين المللی
آيد ،تعبير ُ
است ،سيستمی که در آن ھم طلبکار و ھم بدھکار ،مسئوليت حفظ ثبات مالی را مشترکا ً بعھده ميگيرند .به اينطريق،
اروپا از بروز رکود اقتصادی که آن را تھديد ميکند ،نجات خواھد يافت .ھمين نتيجه ميتوانست با ھزينه ھای کمتری
برای آلمان ھم کسب شود؛ اگر آلمان تصميم بگيرد ،بعنوان ھدايت کننده خيرخواه عمل کند .اين يعنی:
 -1کشورھای بدھکار و طلبکار ،کم و بيش برابر تلقی شوند.
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 -2رشد اقتصادی اسمی تا حد دستيابی به نرخ  %5دنبال شود .به زبان ديگر :برای اروپا بايد ممکن گردد ،بدھکاری
انبوه کنونی را از طريق رشد اقتصادی کاھش دھد .اين ميتواند نرخ تورمی بيش از آنچه که برای بانک مرکزی آلمان
قابل قبول است ،بدنبال آورد.
صرفنظر از اينکه آلمان برای ايفای نقش رھبری و يا خروج از حوزه يورو تصميم ميگيرد ،ھر دو آلترناتيو از ادامه
سياست کنونی بھتر خواھند بود .مشکل در اينجاست ،برای آلمان روشن شود که سياست فعلی آن به يک رکود اقتصادی
و کشمکشھای سياسی و اجتماعی ،در انتھا ،نه فقط به فروپاشی يورو ،بلکه به فروپاشی اروپای متحد خواھد انجاميد.
حال چگونه ميتوان آلمان را به اين موضوع قانع کرد ،که يا مسئوليت و تعھداتی را بعنوان يک ھژمون خيرخواه بپذيرد،
و يا ارز يورو را به دست کشورھای بدھکار بسپارد ،کشورھايی که اگر روی پای خود بايستند ،خيلی بھتر قادر به حل
معضالت خود خواھند بود .من تالش ميکنم ،به اين سوال پاسخ دھم.

مسير پيموده شده
زمانی که اروپای متحد ھنوز يک آرزو بود ،موضوع بقول روانشناسان "يک چيز رؤيايی" بود ،و ھنوز ھدفی بود که
ارزش تالش داشت ،ھدفی بود که دنيای تصورات بسياری از جمله مرا بارور ميساخت .من اين ھدف را بعنوان مظھر
يک جامعه باز ميديدم .در اين مسير 5 ،کشور بزرگ و مجموعه ای از کشورھای کوچکتر ھمراه بودند .ھمه آنھا خود
را وقف اصول دموکراسی ،آزاديھای فردی ،حقوق بشر و حکومت قانون نموده بودند .ھيچ کشوری و مليتی نقش مسلط
را نداشت .ھرچند بورورکراسی بروکسل ،به کمبود دمکراسی متھم بود ،با اينحال بايد پارلمانھای منتخب ھر کشوری
ھم ،تصميمات مھم اتخاذ شده در بروکسل را تأييد ميکردند6*.
روند ادغام کشورھای اروپايی در يک اتحاد ،از سوی يک گروه کوچک از دولتمردان آينده نگر ،تحت آنچه که کارل
پوپر  Karl Popperآن را "مھندسی تدريجی اجتماعی" نام گذارده بود ،ھدايت شد .آنھا تشخيص دادند که کمال مطلق
قابل دسترسی نيست .از اين رو ،تحقق اھدافی عملی در مدت معينی را در برابر خود قرار دادند ،تا بدنبال آن ،اراده
سياسی برای برداشتن گامھای کوچک را بسيج کنند .ھمزمان آنھا به اين موضوع کامالً آگاه بودند ،که يک گام ،تنھا
زمانی که بطور کامل برداشته شود ،نقايص آن نمايان شده و گامھای بعدی را ضروری خواھد ساخت .اين پروسه نظير
کارکرد يک "حباب مالی"* 7از موفقيتھای خود تغذيه ميشد .به اينترتيب از جامعه اروپايی برای ذغال سنگ و
فوالد* ،8بتدريج اتحاد اروپايی کنونی بوجود آمد.
فرانسه و آلمان در رأس ھمه تالشھای فوق قرار داشتند .زمانی که فروپاشی امپراطوری شوروی آغاز شد ،سياستمداران
مھم آلمانی متوجه شدند ،که وحدت دوباره آلمان تنھا بر متن يک اروپای متحد تر عملی است .برای تحقق اين امر ،آنھا
برای پرداخت ھزينه ھای سنگينی ھم آماده بودند .وقتی که مذاکرات وحدت آلمان آغاز شد ،سياستمداران آلمانی خواھان
اين بودند که سھم بيشتری بعھده بگيرند و از طرف مقابل اندکی کمتر طلب کنند ،تا به اين وسيله اتحاد آلمان ممکن گردد.
در اين مقطع ،دولتمردان آلمانی اعالم کردند ،آنھا نه يک سياست خارجی مستقل ،بلکه يک سياست خارجی اروپايی
دنبال خواھند کرد .اين سياست به تشديد سرعت روندی منجر شد که در امضاء قرارداد ماستريخت * 9در سال  1992و
رواج ارز يورو در سال  ،2002به اوج خود رسيد.
قرارداد ماستريخت با نقايص بنيادی ھمراه بود .معماران يورو متوجه شدند ،که در اينجا موضوع بر سر يک ساخته
ناقص است:
يک بانک مرکزی واحد البته ايجاد شده بود ،اما نه يک وزارت دارائی واحد ،که اوراق قرضه ھای دولتی برای
کشورھای عضو صادر کند .آلمان و ديگر کشورھای طلبکار ،نظير گذشته عليه صدور "يورو بوند ،" Euro Bonds
]اوراق قرضه ھای اروپايی[ دست به مقاومت زدند .با اين وجود ،معماران يورو معتقد بودند که در صورت لزوم ،اراده
سياسی برای حل اين معضل شکل خواھد گرفت ،تا گامھای ضروری در مسير ايجاد يک اتحاد سياسی کامل برداشته
شوند .بھرحال اروپای واحد موجوديت تاکنونی خود را ھم ،مرھون ھمين روش کار بوده است .بدبختانه ارز يورو در
ادامه ،نقايص بازھم بيشتری را بنمايش گذاشت -نقايصی که نه ايجاد کننده گان آن و نه کشورھای عضو حوزه يورو ،از
دامنه کامل آن آگاه نبودند .نقايص يورو در مقطع بحران مالی سالھای  2007و  2008آشکار گرديدند ،بحرانی که روند
انحالل حوزه يورو را به جريان انداخت.
در ھفته پس از ورشکستگی بانک آمريکايی "لی من برادرز  ،"Leman Brothersبازارھای مالی بين المللی از ھم
پاشيدند ،و ميبايستی بطور مصنوعی بر سرپا نگھداشته شوند .از جمله راه حلھای نجات اين بود که وامھای بانکھای
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ورشکسته ،که ديگر در بازار مالی قابل تأييد نبودند ،با وامھای ضمانت شده دولتی )در شکل ضمانتھای بانک مرکزی و
تحميل کسر بودجه به دولت( جايگزين شدند* .10نقش اصلی ای که وامھای دولتی تضمين شده ميبايستی ايفا کنند ،يکی
از نقايص تا اين زمان پنھان يورو را علنی ساخت ،که ھمين امروز ھم ھنوز در ابعاد کامل آن شناخته نشده است؛ در
حاليکه اين کشورھا ،حق اوليه خود مبنی بر چاپ اسکناس را به بانک مرکزی اروپا واگذار کرده بودند ،و از اين
طريق ،کشورھای عضو ،وامھای دولتی خود را با بروز يک "ريسک اعتباری" ]،يعنی ريسک عدم بازپرداخت وامھای
دولتی از سوی بانکھای بحرانزده[ به خطر انداخته بودند11* .
برای کشورھای فوق العاده توسعه يافته ،که بر ارز خود کنترل اعمال ميکنند ،خطر ورشکستگی وجود ندارد ،از آنجا
که آنھا ھمواره قادر به چاپ اسکناس ھستند .ارز اين کشورھا ممکن است ،دچار کاھش ارزش شود ،اما خطر
ورشکستگی دولتی عمالً وجود نخواھد داشت .برعکس آنھا اما ،کشورھای کمتر توسعه يافته که در ارزھای بيگانه وام
دريافت ميکنند ،بايد پول اضافی بپردازند ،که در اين پول اضافی خطر ناشی از "ريسک اعتباری" دولت دريافت کننده
وام منعکس ميگردد .معضالت بيشتری اضافه ميشوند وقتی که بازارھای مالی ،حتی اين کشورھا را به طرف
ورشکستگی سوق ميدھند .اين ميتواند از طريق فروش استقراضی  Leerverkaufاوراق قرضه ھای دولتی اين
کشورھا ]توسط دارنده گان آنھا در بازارھای مالی[ صورت گيرد ،طوری که ھزينه ھای ناشی از افزايش بھره بانکی
قرضھای آنھا افزايش يافته ،وحشت از عدم توانايی آتی بازپرداخت وامھا شدت ميگيرد .در مقطع رواج يورو ،اوراق
قرضه ھای دولتی ،بی خطر ارزيابی شدند .ادارات دولتی مربوطه ،برای بانکھای اروپايی اين امکان را فراھم ساختند،
که اوراق قرضه ھای دولتی را ،بدون ھيچگونه محدوديتی خريداری کنند .بدون اينکه بانکھا بھمان ميزان ھم ،خود،
سرمايه اصلی بانکی در اختيار داشته باشند 12*.بانک مرکزی اروپا ھم ،خريد ھمه اوراق قرضه ھای دولتی مزبور از
کشورھای مختلف با قدرت مالی متفاوت را تحت شرايطی يکسان و با نرخ بھره "گيشه تنزيل  "Diskont Fensterتأييد
کرد 13*.به اين وسيله برای بانکھای خريدار ،خريد اوراق قرضه ھای دولتی کشورھايی که ضعيف تر بودند ،که اندکی
بھره بيشتری ھم ميپرداختند ،از جذابيت برخوردار شد ،به اين اميد که خريداران اندکی ھم از اين طريق سود ببرند.

ورشکستگی بانک لی من برادرز  ،Lehman Brothersآغاز فروپاشی سيستم مالی
بدنبال بحرانی که حول ورشکستگی بانک "له من برادرز  " Lehman Brothersشکل گرفت ،آنگال مرکل صدر اعظم
آلمان اعالم کرد ،نه اروپای متحد بلکه ھر کشوری بايد بطور جداگانه ،عدم ورشکستگی مؤسسات مالی دارای اھميت
برای سيستم را خود ضمانت کند .اين اولين گام در مسير تجزيه ای بود ،که حال اروپای متحد را به نابودی تھديد ميکند.
بازارھای مالی يکسال وقت الزم داشتند ،تا تأثيرات اظھارات صدراعظم آلمان را تشخيص دھند .اين به اين دليل است،
که بازارھا با سطحی از اطالعات عمل ميکنند ،که بی عيب و نقص نيستند .تازه در اواخر سال  2009بود ،که دولت
جديد يونان اعالم کرد ،دولت قبلی در انتشار اطالعات اقتصادی ،دست به فريبکاری زده است .دولت جديد يونان اعالم
کرد ،کسر بودجه دولتی اين کشور بالغ بر  %12توليد ناخالص داخلی است .از اينجا بود ،که بازارھای مالی متوجه
شدند ،اوراق قرضه ھای دولتی که پيش از اين بعنوان بی خطر طبقه بندی شده بودند ،خطرات زيادی را در خود پنھان
ساخته و امکان عدم بازپرداخت وامھا وجود داشت .وقتی که بازارھای مالی به نتايج نھايی اين موضوع آگاه شدند،
ھزينه ريسک دريافت وامھای جديد بشدت افزايش يافتند ،چيزی که برای دولتھای بدھکار به اين شکل روشن شد ،برای
اينکه بتوانند اوراق قرضه ھای خود را بفروشند ،بايد عايدی بيشتری به بانکھا پرداخت ميکردند .بانکھای تجارتی که در
بيالن مالی آنھا ،انبوھی از اين اوراق قرضه ھا وجود داشت ،بالقوه از اين طريق ورشکست شدند .به اين ترتيب ،يک
معضل بدھی دولتی و يک معضل ديگر بانکی بوجود آمد ،که در رابطه تأثيرگذاری واکنشی با يکديگر عمل ميکنند.
اينھا دو عامل اصلی بحرانی ھستند ،که در برابر اروپای متحد قرار دارند.
بحران يورو امروز و بحران بين المللی بانکی در سال  ،1982در رابطه ای تنگاتنگ و به موازات يکديگر قرار دارند.
در دوره فوق ،صندوق بين المللی پول و نظام بانکی بين المللی ،سيستم بين المللی بانکی را اينگونه نجات دادند که به
بانکھای بشدت بدھکار تنھا بميزانی وام پرداخت کردند ،که اين بانکھا ورشکسته نشوند .اين البته بھای خود ،يعنی لغزش
به رکود اقتصادی ادامه دار را بدنبال داشت .کشورھای آمريکای التين به اين دليل ،از يک دھه ای که از دست دادند
رنج بردند.
امروز آلمان ھمان نقشی را بازی ميکند ،که صندوق بين المللی پول در دوره فوق ايفا کرد .چھارچوبھای شرايط اندکی
متفاوت ھستند ،اما تأثيرات بحرانھا يکی ھستند .در واقعيت امر ،کشورھای طلبکار ھمه سنگينی انطباق با وضعيت
بحرانی را بر دوش کشورھای بدھکار قرار ميدھند ،و بعھده گرفتن مسئوليت خود در بوجود آمدن وضعيت مالی و
اقتصادی نامتوازن را دور ميزنند .جالب اينکه اصطالحاتی نظير "مرکز" و "پيرامون" ،تقريباً بدون اينکه کسی متوجه
شود ،در کاربرد زبان جا باز کردند ،با اينکه کامالً نابجا است که ايتاليا و اسپانيا کشورھای پيرامونی ناميده شوند .در
4

واقع اما بعضی از کشورھای عضو حوزه يورو ،با رواج ارز يورو به کشورھای کمتر توسعه يافته تنزل داده شدند،
بدون اينکه مسئولين اروپايی و يا کشورھای عضو ،به اين موضوع آگاه شده باشند .در بازنگری ،می بينيم که اين
موضوع ريشه اصلی بحران يورو است.
نظير سالھای دھه  80ميالدی قرن گذشته ،ھمه بدھيھا و سنگينی آن بر شانه ھای کشورھای "پيرامونی" گذارده شد ،و
مسئوليت "مرکز" ھرگز واقعاً به رسميت شناخته نشد .در اين رابطه لغت آلمانی "شولد ]"Schuldھم بدھی ،و ھم
تقصير[ به فھم مسئله کمک ميکند :دقيق تر ،اين لغت ھم بدھی پولی و ھم تقصير اخالقی را بيان ميکند .افکار عمومی
در آلمان ،مسئوليت اخالقی مصيبت کشورھای بشدت بدھکار را بر گردن خود آنھا ميگذارد .با اين وجود ،آلمان نميتواند
از سھم مسئوليت خود در اين رابطه فرار کند .من ميکوشم روشن کنم که "گناه" و يا مسئوليت "مرکز" ،امروز حتی
بزرگتر از بحران بانکی سال  1982است.
در مقطع ايجاد يورو" ،مرکز" ،مبنای حرکت خود را بر ھمان درکھای نادرستی قرار داد ،که برای بحران مالی سالھای
 2007تا  2008ھم مسئول بودند .در قرارداد ماستريخت ،اين يک فرض مسلم تلقی شد ،که فقط بخش دولتی قادر است،
کسربودجه ای مزمن بوجود آورد .آنھا از اينجا شروع کردند ،که بازارھای مالی ھمواره افراط گراييھای خود را ،خود،
اصالح خواھند کرد .با اينکه اين فرضيات متعصبانه بنفع بازار آزاد ،طی بحران مالی  2007و  2008رد شدند ،با
اينحال ،ھنوز نھادھای رسمی اروپای متحد به آن چسبيده اند .برای مثال ،آنھا به بحران يورو بعنوان بحرانی تماماً
فيسکالی ،يعنی موضوع سياست بودجه ای برخورد کردند .ھر چند تنھا بحران يونان ،تماما ً خصلت فيسکالی دارد .بقيه
اروپا از معضل بانکی و مشکل ضعف قدرت رقابت اقتصادی عذاب ميبرند ،که نتيجه اين معضالت ،سرباز کردن
مسائل بازپرداخت بدھيھا است .سياستمداران اروپا قادر به درک پيچيده گی بحران نشدند ،از ارائه راه حل که اصالً
نميتواند سخنی باشد .از اين رو تالش ميکنند ،زمان بخرند.
اين تالش ،معموالً به نتيجه ھم ميرسد .تنشھای بازارھای مالی فروکش ميکنند ،و مسئولين دولتی از مداخله خود در
بازار مالی سودی می برند .با اينحال ،اينبار ممکن نشد؛ از آنجا که معضالت مالی با روندی از تجزيه سياسی پيوند
خورده بودند .در مقطع ايجاد اتحاد اروپايی ،سرمداران اروپا مداوما ً ابتکار عمل را بدست گرفتند ،تا گامھايی بجلو
برداشته شوند .اما پس از سر باز کردن بحران مالی ،آنھا به حفظ توازن موجود  Status quoچسبيدند .آنھا تشخيص
دادند که افکار عمومی نسبت به ادغام بيشتر اروپا ،ترديد پيدا کرده اند .ھرکشوری اجباراً به حمايت از منافع محدود ملی
خود مشغول بود .ھر تغييری در قوائد موجود ،ميتواند ،مجدداً به انتقال اختيارات از مسئولين اروپايی در بروکسل ،به
مسئولين ملی ھر کشوری منجر شود.
در ادامه اين وضعيت ،مقررات قراردادھای ماستريخت و ليسبون * ،14نظير قراردادھای حک شده بر سنگ و بدون
انعطاف در نظر گرفته شدند؛ از آن ميان ماده  ،123که طبق آن ،برای بانک مرکزی اروپا ممنوع شده به دولتھا وام
بدھد 15*.به اين وسيله بسياری از آنھايی که حفظ توازن موجود  Status queرا ،غيرقابل پذيرش و يا غيرقابل تحمل
ميدانستند ،به موضع ضد اتحاد اروپايی کشانده شدند .از طريق اين ديناميزم سياسی ،تجزيه اروپای متحد ھمانقدر از
درون تشديد ميشود ،که روزی روند پيدايش آن دارای چنين قدرت درونی بود.
آنگال مرکل صدراعظم آلمان وقتی بر اين تأکيد ميکند ،که ھر کشوری بايد به سيستم بانکی خود سر و سامان بدھد ،در
واقع تفسير درستی از افکار عمومی جامعه آلمان بدست ميدھد .در حقيقت جامعه آلمان ھم پس از وحدت دوباره ،يک
تغيير را پشت سر گذاشته است .ھمانطور که آنھا آماده بودند ،برای اتحاد دوباره آلمان ھزينه ھای قابل توجھی را به
گردن بگيرند ،حال ھم آماده بودند ،به يک بودجه دولتی متوازن ]توازن ميان ھزينه ھا و درآمدھای مالياتی[ دست پيدا
کنند .آلمانيھا خيلی زياد از اين فاصله گرفتند که چيزی بيش از ديگران پرداخت کنند؛ چون آلمان نمی بايستی حکم
پرداخت کننده اصلی برای بقيه اروپا را پيدا کند .رسانه ھای گروھی اين کشور ،بجای اينکه توضيح دھند که آلمان
سياستی بجز سياست اروپايی دنبال نميکند ،شروع کردند ،اروپای متحد را تحت عنوان "اتحاد ترانسفر پولی
 16*"Transferunionبدنام کنند ،که گويا ثروتھای جامعه آلمان را خواھد چاپيد.

وابستگی بانک مرکزی آلمان به يک نظريه کھنه شده
مشکلی که اضافه ميشود اين است ،که بانک مرکزی آلمان ،ھنوز ھم به يک نظريه سياست پولی ،که عمر آن سپری
شده ،وابسته مانده است -نظريه ای که ريشه ھای عميقی در تاريخ آلمان دارد .پس از پايان جنگ اول جھانی ،کشور
آلمان با تجربه تلخ تورم روبرو شد .از اين رو آنھا ھمچنان تورم را بعنوان فقط يک تھديد عليه ثبات پولی درک ميکنند،
و تورم منفی قيمتھا را که تھديد واقعی امروزی است ،اينطور درک نميکنند.
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وقتی حجم بدھيھای آلمان پس از اتحاد دوباره از حد موجود فراتر رفت ،دولت دست به اصالحات گسترده بازار کار و
اصالحات ساختاری زده ،و تغييری در قانون اساسی صورت گرفت که پيش بينی ميکند ،بودجه کشور تا سال ،2016
بايد به توازن دست پيدا کند .اين سياست نظير يک روش معجزه آفرين به موفقيت منجر گشت .گسترش تجارت زمين و
مسکن و مصرف در بقيه اروپا ،به کمک اين سياست آمده ،و اين کشور يک بھبودی اقتصادی متکی بر صادرات را
تجربه کرد.
امروزه دولت آلمان ،برای حل بحران يورو ھمين سياست يعنی صرفه جويی و اصالحات ساختاری را بعنوان عالج
بحران يورو معرفی ميکند] .از ديد آنھا[ راه حلی که در دوره گذشته برای آلمان مفيد بود ،چرا امروز نبايد برای اروپا
مفيد باشد؟ به يک دليل مھم ھمان سياست ،امروز نميتواند برای بدھکاران اروپا نتيجه بدھد :شرايط اقتصادی امروز
طور ديگری ھستند .سيستم جھانی مالی ،سھم فوق العاده بزرگ سرمايه بيگانه را ]به نسبت سرمايه داخلی کشور
خودی[ کاھش ميدھد و صادرات در سطح جھانی در حال عقبگرد ھستند .سياستھای صرفه جويی در اروپا گرايش ]به
کاھش کسر بودجه دولتی[ را در سطح جھانی تشديد کرده و اروپا را به سمت افزايش حجم بدھيھا ،اينبار ناشی از تورم
منفی قيمتھا سوق ميدھد .وقتی اينھمه کشورھای بشدت بدھکار ،کسر بودجه ھای خود را ھمزمان ]از طريق کاھش
سرمايه گذاری داخلی[ تنزل ميدھند ،کل اقتصاد ھم کوچکتر ميشود ،طوری که سنگينی بار بدھيھای دولتی بمثابه
درصدی از توليد ناخالص داخلی ،در واقعيت امر افزايش می يابد .مسئولين پولی در سراسر جھان اين خطر را تشخيص
ميدھند .به ھمين دليل رئيس فدرال رزو امريکا  Ben Bernankeو فرماندار بانک انگلستان  Mervyn Kingحتی
فرماندار بانک ژاپن  ،Masaaki Shirakawaبه اقدامات پولی نامتعارف متوسل شدند ،تا از سقوط درآمدھای مالياتی
در شرايط فقدان سرمايه گذاری ناشی از غلبه وضعيت تورم منفی قيمتھا ،جلوگيری کنند.
برای افکار عمومی آلمان بسيار مشکل است درک کنند که اين کشور ،سياست نادرستی را به اروپا تحميل ميکند .اقتصاد
آلمان در وضعيت بحرانی قرار ندارد .اين واقعيتی است که آلمان تاکنون از بحران يورو سود برده -بحرانی که کمک
کرد که نرخ برابری يورو را پايين نگھدارد ،و صادرات را تسھيل سازد .آلمان در دوره اخير ،از سطح پايين افراطی
نرخ بھره ھای بانکی بسيار راضی بود .بدليل فرار سرمايه از کشورھای بدھکار اروپا ،آلمان غرق سرمايه است .در
ھمان حال اما کشورھای "پيرامونی" ،بايد بھره ھای سنگينی برای دسترسی به امکانات مالی پرداخت کنند.

"يک تراژدی در مقياس حقيقتا ً تاريخی"
اين وضعيت ،نتيجه يک نقشه حيله گرانه نيست .بلکه از عواقب روندی غيرعمدی است ،که در آن اصالً نقشه ای وجود
نداشت .البته سياستمداران آلمان در اين سير بدون نقشه مزيتھايی برای آلمان ديدند ،و اين مزايا بنوبه خود ،تصميمات
سياسی آنھا را تحت تأثير قرار دادند .آلمان از سوی سياستمداران خود در موقعيتی قرار گرفت ،طوری که مواضع اين
کشور ،سياست اروپا را تعيين ميکند .به اين جھت ،مسئوليت اوليه برای اعمال سياست صرفه جويی ،سياستی که اروپا
را به طرف رکود اقتصادی سوق ميدھد ،متوجه آلمان است .ھر چه بيشتر زمان بگذرد ،بھمان ميزان داليلی که آلمان را
برای اين سياست مسئول معرفی ميکنند ،بيشتر ميشوند -ھمان سياستی که آلمان به اروپا تحميل ميکند؛ عليرغم اينکه،
افکار عمومی جامعه آلمان احساس ميکنند ،بطور ناعادالنه ای در اين رابطه مقصر قلمداد ميشوند .اين يک تراژدی
حقيقتا ً در مقياس تاريخی است .نظير تراژديھای يونان باستان ،سوء تفاھم ھا و کمبود اطالعات محض ،به نتايج
غيرعمدی اما فاجعه باری منجر ميگردند.
اگر آلمان در آغاز بحران يونان آماده می بود ،وامی را پرداخت کند که بعدھا پرداخت آن را تضمين کرد ،ميتوانست
يونان را نجات دھد .اما اروپای حوزه يورو ھمواره تنھا اقدامات حداقل و اضطراری را انجام داد ،تا از فروپاشی سيستم
مالی ممانعت کند ،و اين کافی نبود تا اروپا در يک حالت بحرانی ،خود را از يک وضعيت دشوار خارج کند؛ اين روند
بجای خود باقی بود ،وقتی که بحران به کشورھای ديگر ھم سرايت کرد .در ھر موقعی ميشد اين سير را متوقف کرده،
در مسيری عکس آن عمل نمود؛ اگر آلمان در وضعيتی قرار داشت تا افقھای دورتری را ببيند و آماده ميبود ،بيش از
حداقل اقدامات را انجام دھد.
در اوائل بحران ،مسئله فروپاشی يورو غيرقابل تصور بود .مجموعه داراييھا و تعھداتی که به ارز يورو مبدل شده
بودند ،بحدی درھم تنيده شده بودند ،که فروپاشی اين ارز به يک رشته گداختھای ھسته ای غيرقابل کنترل ]يعنی
بحرانھای مالی مھلک و ھمزمان در چند کشور[ منجر ميگشت .اما با ادامه رشد بحران ،سيستم مالی بطور فزاينده ای
بموازات مرزھای کشوری فرم ميگيرد .ادارات ملی تنظيم رقابت و قيمتھا ،پرداخت وامھای داخلی را عمدتاً تسھيل
ميسازند ،بانکھا داراييھای خارجی خود را بفروش ميرسانند ،و مديران شرايط ريسک آلود تالش ميکنند ،حجم داراييھا و
ميزان تعھدات سپرده شده مالی در چھارچوب حوزه داخلی را و نه از کل حوزه يورو را ،با يکديگر متناسب سازند17*.
اگر اين روند ادامه يابد ،فروپاشی يورو بدون "گداخت ھسته ای" امکان پذير ميگردد .اما بانکھای مرکزی کشورھای
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طلبکار بايد برای دريافت طلبھای انبوه و بسختی قابل حصول خود از بانکھای مرکزی کشورھای بدھکار ،منتظر
بمانند.

تبعيت بانکھای مرکزی از اقدامات اضطراری يک بانک مرکزی
دليل موضوع ذکر شده ،در مسئله مشکوکی در "سيستم کلرينگ يورو" ،بنام "تارگت  "Target 2نھفته است .برخالف
"سيستم کلرينگ  Clearingsystemبانک فدرال رزو آمريکا  ،"Federal Reserveکه حسابرسی نھايی آن ]در
مناسبات با بانکھای تجارتی[ بطور ساالنه صورت ميگيرد ،در "سيستم کلرينگ تارگت  " Target 2متعلق به حوزه
يورو ،عدم توازن در مناسبات مالی بانک مرکزی اروپا و بانکھای تجارتی در اين حوزه ،بر روی ھم تلنبار ميشوند .اين
مشکل ساز نبود ،تا وقتی که بانکھای تجارتی عدم توازن مالی در حسابھای يکديگر را در بازار بين بانکی ميان خود،
محاسبه و حسابرسی ميکردند .اما بازار بين بانکی در حوزه يورو ديگر از سال  2007کارکرد منظم سابق را ندارد ،و
از تابستان  2011فرار سرمايه از کشورھای ضعيف تر حوزه يورو به کشورھای قوی تر ،شدت گرفته است .وقتی يک
مشتری يونانی و يا اسپانيايی ،از حساب بانکی خود در يک بانک يونانی و يا اسپانيايی ،مبلغی پول به يک حساب بانکی
در يک بانک ھلندی ارسال ميکند ،بانک ھلندی به اين دليل در نزد بانک مرکزی ھلند به ارزش مبلغ ارسالی فوق ،به
يک "دارايی تارگت  "Guthaben Target-2دست می يابد ]يعنی بانک ھلندی ،از بانک مرکزی ھلند ،طلبکار
ميشود[] .اين حساب بدھی بانک مرکزی ھلند به بانک تجارتی ھلندی ،حال[ در مقابل بانک مرکزی يونان و يا بانک
مرکزی اسپانيا] ،بمثابه يک طلب بانک مرکزی ھلند از آنھا[ قرار گرفته است 18*.اين طلبھا به توان رياضی رشد
ميکنند .در انتھای ماه ژوئيه سال جاری ،بانک مرکزی آلمان مجموع طلبھايی در حسابھای خود از بانکھای مرکزی
کشورھای "پيرامونی" يورو ،در سطح  727ميليارد يورو ثبت کرده بود19* .
بانک مرکزی آلمان اين پتانسيل خطرناک را تشخيص داد .افکار عمومی اين کشور از طريق سعی مشتاقانه ھرچند
اشتباه آميز اقتصاددادن "ھانس ورنر زين  ،"Hans-Werner Sinnاز اين ھشدار مطلع شدند .بانک مرکزی آلمان ھر
چه بيشتر مصمم شده است ،در حالت فروپاشی يورو ،خسارات ناشی از آن را محدود سازد .اين نظير يک پيشگوئی که
بخودی خود محقق ميشود ،تأثير ميکند .وقتی يک بانک مرکزی خود را عليه فروپاشی تجھيز ميکند ،بايد ديگران ھم به
ھمين اقدام روی بياورند.
به اينترتيب بحران بازھم شدت ميگيرد .آنطور که از سطح ناچير عايدی اوراق قرضه ھای آلمانی بر می آيد ،تنشھای
بازار مالی اوج تازه ای يافته اند 20*.چشمگير تر اينکه ،عايدی اوراق قرضه ھای دولتی انگليسی با سر رسيد 10
ساله ،در پايين ترين سطح طی  300سال تاريخ خود قرار دارند .در ھمين حال ،افرايش عايدی ]افزايش نرخ بھره بانکی
برای بدھکاران[ برای اوراق قرضه ھای اسپانيايی به يک رکورد تازه ترقی کرده اند.
فعاليت اقتصادی واقعی در حوزه يورو در حال پايين آمدن است ،در حاليکه وضعيت در آلمان نسبتا ً خوب است .اين
يعنی ،شکاف بين "مرکز" و "پيرامون" در حوزه يورو عميق تر ميشود .ديناميزم سياسی و اجتماعی ھم ھمينطور در
مسير تجزيه حرکت ميکند .آنچنانکه نتايج اخير انتخاباتھا در اروپای حوزه يورو نشان ميدھند ،افکار عمومی بطور
فزاينده ای عليه سياست صرفه جويی اقتصادی جھت گيری ميکند .اين ترند  Trendبه احتمال زياد تقويت ميشود ،تا
اينکه سياست دولتھا تغيير کند .بنابراين بايد اقدامی صورت بگيرد.

امروز در کجا قرار داريم
نشست سران اروپا در ماه ژوئن سال جاری در بروکسل ،ظاھراً نشان دھنده آخرين امکان برای يک چرخش سياسی در
چھارچوب حقوقی کنونی است .در مرحله آماده سازی نشست ،نھادھای اروپايی تحت رياست ھرمان فان روپای
 Herman Van Rompuyرئيس شورای اروپا تشخيص دادند ،که روند فعلی به يک فاجعه ختم خواھد شد .آنھا مصمم
بودند راه حل ھای آلترناتيو ارائه دھند .در مسير جستجوی راه حل ،آنھا به اين حقيقت دست يافتند ،که معضل بانکھا و
مسئله بدھيھای دولتی ،نظير دوقلوھای بھم چسبيده به يکديگر وصل ھستند ،از اين رو جدا از يکديگر ھم قابل حل
نيستند .به اين ترتيب تالش شد ،يک بررسی ھمه جانبه سياستھای اتخاذ شده تاکنونی صورت بگيرد .اما مسلم است که
آنھا در تمام اين مدت ،بايستی با دولت آلمان مشورت ميکردند .از سوی طرف آلمانی ،طرح مربوط به ايجاد يک "اتحاد
بانکی" مورد حمايت واقع شد -از آنجا که نگرانی آلمان به خطرات فرار سرمايه از کشورھای "پيرامونی" حوزه يورو
مربوط بود .از ھمين رو اين بخش طرح خيلی بھتر تنظيم شده است ،تا اينکه راه حلی برای معضل بدھيھای دولتی پيدا
شود  -عليرغم اينکه بين اين دو رابطه عکس العملی ناشی از برگشت تأثير متقابل ھر يکی بر ديگری ،وجود دارد21*.
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ھزينه ھای تأمين منابع مالی مجدد برای بدھيھای دولتی ايتاليا ،برای اين کشور اھميت تعيين کننده ای داشتند .در آغاز
نشست ماه ژوئن سال جاری ،نخست وزير ايتاليا ماريو مونتی  Mario Montiتوضيح داد ،که ايتاليا از تأييد ھمه نکات
مطرح شده ديگر خودداری خواھد کرد ،اگر اقدامی عليه ھزينه ھای سنگين تأمين مالی مجدد بدھيھای اين کشور
صورت نگيرد .برای جلوگيری از ناکامی ،صدراعظم آلمان آنگال مرکل اعالم کرد ،اين کشور ھر پيشنھادی را مورد
توجه قرار ميدھد ،اگر آنھا ،در چھارچوب حقوقی کنونی در اين زمينه جای بگيرند .به اين طريق اجالس سران اروپا
نجات يافت .شرکت کننده گان تصميم گرفتند ،طرحھای مربوط به اتحاد بانکی اروپا را به سرانجام برسانند ،به طريقی
که صندوقھای مالی نجات اروپايی ،يعنی "مکانيزم ثبات مالی  "ESMو نھاد "تسھيالت برای ثبات مالی ،22*"EFSF
مجاز به تأمين منابع مالی مجدد مستقيم بانکھای بدھکار خواھند بود .پس از يک بحث طاقت فرسای شبانه ،نشست سران
به بعد موکول شد .نخست وزير ايتاليا از پيروزی صحبت کرد.
در مذاکرات بعدی البته روشن شد ،که ھيچ يک از پيشنھادات مطرح شده برای کاھش ھزينه ھای تأمين منابع مالی مجدد
بدھيھای ايتاليا ،در چھارچوب حقوقی موجود در حوزه يورو قرار ندارند .طرحی که براساس امکانات نھاد "مکانيزم
ثبات مالی  "ESMتھيه شد ،تا بانکھای بدھکار اسپانيايی با سرمايه جديد تغذيه شوند ،حتی تا مرحله عدم مطابقت با
اصل طرح ،حک و اصالح و تضعيف شد .آنگال مرکل به اين ترتيب ميخواست پارلمان آلمان را مطمئن سازد که اسپانيا
بازپرداخت بدھيھای خود را خود تضمين نموده و برای ھر خسارتی خود مسئول خواھد بود .عدم تصويب اصل پيشنھاد
در اين زمينه باعث شد که بازارھای مالی با افزايش رکورد گونه نرخ عايدی خود ،برای خريد اوراق قرضه ھای
اسپانيايی واکنش نشان دادند ،که ھمزمان ھزينه دريافت وام برای ايتاليا ھم افزايش يافت .بحران با تمام قدرت تخريبی
اش بازگشته بود .از آنجا که آلمان بی حرکت شده بود -چون دادگاه قانون اساسی اين کشور ،روز  12سپتامبر را روز
اعالم نظر پيرامون قرارداد نھاد "مکانيزم ثبات مالی  "ESMاعالم کرده بود 23*،به ھمين جھت ،کمک به حل معضل
اين کشورھا به بانک مرکزی اروپا واگذار شد.
رئيس بانک مرکزی اروپا ماريو دراقی  Mario Draghiپس از اين نشست سران اروپا اعالم کرد ،که بانک مرکزی
اروپا ،در چھارچوب وظايف خود ھمه اقدامات ضروری را انجام خواھد داد ،تا يورو را حفظ کند .از آن موقع تاکنون،
رئيس بانک مرکزی آلمان ينز وايد من  Jens Weidmannمصرانه بر محدوديت ھای حقوقی اين بانک ،در زمينه عدم
امکان خريد اوراق قرضه ھای دولتی تأکيد ميکند .در مقابل آن نماينده دولت آلمان در ھيئت رئيسه بانک مرکزی اروپا،
يورگ آسموسن  ،Jörg Asmussenمداخالت نامحدود اين بانک را با اين استدالل ،که سرنوشت يورو در خطر است،
ترجيح ميدھد .اين يک چرخش مؤثری بود که صدراعظم مرکل از آن طريق ماريو دراقی  Mario Draghiرا مورد
حمايت قرار داد .بطوری که رئيس بانک مرکزی آلمان در ھيئت رئيسه بانک مرکزی اروپا ،در شرايط ايزوله واقع شد.
ماريو دراقی اين موقعيت مناسب را تا حد ممکن مورد استفاده قرار داد .بازارھای مالی جرئت گرفتند ،و با رجوع به
تصميم بانک مرکزی اروپا در روز  6سپتامبر نفس تازه کردند24*.
اما متأسفانه تنھا يکبار مداخله نامحدود کافی نبود ،تا مانع از تقسيم مداوم حوزه يورو به کشورھای بدھکار و طلبکار
گردد .ھزينه سنگين دريافت وامھا برای دولتھای بدھکار به اين طريق از بين نميروند ،بلکه تنھا محدوده کلی آنھا تعيين
ميشوند .از طريق چھارچوب شروطی که نھاد "تسھيالت برای ثبات مالی  "EFSFبر دوش اين کشورھا قرار ميدھد،
اين سياست اين کشورھا را به احتمال قوی در دام تورم منفی ]عدم سرمايه گذاری و عقبگرد قيمتھا[ ،خواھد راند .در
ادامه اين وضعيت ،اين کشورھا ديگر در موقعيتی نخواھند بود ،که قدرت رقابت اقتصادی خود را از نو بدست آورند -تا
اينکه عاقبت از حل مشکل بدھيھا از طريق برنامه ھای صرفه جويی اقتصادی ،صرف نظر شود.
راه حل کمترين مقاومت به فروپاشی بالفاصله يورو منجر نخواھد شد ،بلکه به تداوم بحران برای زمان نامشخصی
خواھد انجاميد 25*.يک فروپاشی سازمان نيافته برای حوزه يور فاجعه بار خواھد بود ،و بطور غير مستقيم برای تمام
جھان .اينکه اوضاع برای آلمان بھتر از اعضاء ديگر حوزه يورو است ھم به اين معناست که اين کشور ،در صورت
فروپاشی ناگھانی حوزه يورو ،ميتواند خيلی بيشتر از ديگران سقوط کند .به ھمين دليل ھم آلمان ھمچنان حداقل اقدامات
ضروری را انجام خواھد دھد ،تا از فروپاشی حوزه يورو ممانعت کند.

آلمان بعنوان ھژمون  Hegemonسربلند خواھد کرد
اتحاد اروپايی که از اين پروسه سربلند ميکند ،کامالً در تخالف با اروپای متحد بمعنای جامعه باز ]مورد نظر پوپر[ و
متفاوت از آن خواھد بود .اين اروپای متحد ،ديگر يک اتحاد آزادانه کشورھايی با موقعيت برابر نبوده ،بلکه يک سيستم
سلسله مراتبی  Hierarchischاست ،که برپايه صدور اوراق قرضه ھای دولتی قرار خواھد گرفت .اين اتحاد از دو
گروه از کشورھا تشکيل خواھد شد ،که شامل طلبکاران و بدھکاران ميگردد .طلبکاران جھت را تعيين خواھند کرد.
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آلمان بعنوان قوی ترين کشور طلبکار ،بمثابه ھژمون سر بلند خواھد کرد .تقسيم طبقاتی طلبکار و بدھکار در اروپا،
کاراکتر دائمی کسب خواھد کرد ،از آنجا که ،کشورھای بدھکار بايد ھزينه ھای اضافی سنگينی پرداخت کنند ،تا به
سرمايه دست يابند ،ديگرغيرممکن خواھد شد که اين کشورھا به کشورھای طلبکار ملحق شوند .بجای اينکه فاصله ھای
اين کشورھا باتوجه به تفاوت در بازدھی اقتصادی کاھش يابد ،اين فاصله ھا وسعت خواھند گرفت .ھم منابع انسانی و
ھم منابع مالی به طرف کشورھای "مرکز" جذب خواھند شد ،و کشورھای "پيرامونی" اروپا ،بطور دائمی در رکود
اقتصادی فرو ميروند .بدليل مھاجرت انسانھای با مھارتھای شغلی خوب از شبه جزيره ايبری ]پرتقال ،اسپانيا[ و ايتاليا،
بجای مھاجرين کمتر ماھر از ترکيه و يا اوکراين ،آلمان حتی با توجه به سير سالمند شدن جامعه demografische
 Entwicklungاز اين تحول بدرجه ای سود خواھد برد .با اين وجود ،کشورھای پيرامونی از ]فشار احساس[ نفرت به
جوش خواھند آمد.
قدرت امپريالی  Imperiale Machtميتواند امتيازات بسياری را برای صاحب آن موجب شود ،اما بايد شايستگی آن را
داشت .اين در حالتی است که چنين قدرتی به وضعيت آنھايی که تحت حمايت آن زندگی ميکنند ،رسيده گی ميکند .پس از
پايان جنگ جھانی دوم ،اياالت متحده آمريکا خود را به قدرت رھبری کننده جھان آزاد ارتقاء داد .از طريق سيستم
برتون وودز  26*das Bretton-Woods-Systemاين کشور ،تبديل به "اولين در ميان ھمطرازان Primus inter
 "Paresگرديد .اما اياالت متحده يک ھژمون خيرخواه بود که با کوشش برای اجرای طرح مارشال ، Marshal-Plan
قدردانی دائمی اروپا را نصيب خود ساخت .آلمان اين امکان تاريخی را از دست ميدھد ،آنجا که کشورھای بشدت
بدھکار را در "بدھی ]"Schuldھم بدھکاری مالی و ھم "تقصير اخالقی"[ خود باقی ميگذارد.
الزم به ياد آوری است ،که خسارات جنگی که کشورھای پيروز در پايان جنگ جھانی اول از آلمان طلب کردند ،يکی
از عواملی بود ،که به قدرتگيری نازيھا منجر گرديد .آلمان ميتوانست بدھيھای خود را در چھارچوب سه طرح مختلف
تنزل دھد :از طريق "طرح دوز  "Dawes-Planدر سال  1924بکمک "طرح يونگ  "Young-Planدر سال -1929
که دير از راه رسيد تا راه قدرتگيری ھيتلر را سد کند -و از طريق "معاھده بدھيھا das Londoner
 "Schuldenabkommenدر سال  1953در لندن.
امروز آلمان ديگر اھميتی به بلندپروازيھای امپريالی نميدھد .تعجب انگيز اينکه اين خواست که نبايد بر اروپای متحد
مسلط شد ،جزئی از علتی است ،که چرا برای آلمان ممکن نشد ،با اين شرايط متناسب گشته و بمثابه يک ھژمون
خيرخواه عمل کند .گامھايی که در  6سپتامبر از سوی بانک مرکزی اروپا اعالم شدند ،تنھا حداقلی از آن اقداماتی بوده،
که ضروری ھستند تا يورو را حفظ کنند .اما اين گامھا ھمچنين ما را به ادغام اروپايی با دو سرعت مختلف طلبکاران و
بدھکاران نزديک تر ميسازند .کشورھای بدھکار بايد خود را مطيع يک نظارت اروپايی سازند ،کشورھای طلبکار اما
مجبور به قبول آن نيستند .تفاوتھای کشورھای اروپايی با توجه به بازدھی اقتصادی آنھا ،بازھم تقويت خواھند شد .در
واقعيت ،چشم انداز بروز رکود اقتصادی گسترده و ھمچنين تقسيم ادامه دار اروپا به کشورھای طلبکار و بدھکار آنچنان
غم انگيز است ،که بساده گی نميتوان به آن گردن گذاشت .اما چه آلترناتيوھايی موجود ھستند؟

راه خروج
آلمان بايد تصميم بگيرد ،آيا ميخواھد يک ھژمون خيرخواه شود ،و يا ميخواھد حوزه يورو را ترک کند .اين چه معنايی
خواھد داشت؟ ساده گفته شود :به اھداف تازه ای نياز است ،که از استراتژی کنونی متفاوت ھستند:
 -1ايجاد شرايطی کم و بيش برابر ميان کشورھای طلبکار و بدھکار .اين به معنای اين است که اين کشورھا ،تأمين مالی
مجدد بدھيھای دولتی خود را تحت شرايطی حدوداً برابر انجام دھند.
 -2قراردادن ھدف رشد اقتصادی اسمی تا  ،%5طوری که اروپا قادر شود ،بار بدھيھای افراطی خود را از طريق رشد
اقتصادی کاھش دھد .اين ميتواند ميزان بيشتری از تورم را طلب کند؛ بيش از آنچه که بانک مرکزی آلمان آماده تحمل
آن باشد .فراتر از اين ،اين سياست ممکن است ،تغيير قرارداد مربوط به يورو و تغيير قانون اساسی آلمان در اين رابطه
را الزامی سازد.
اين دو ھدف دست يافتنی ھستند ،البته بشرطی که گامھای مھمی در مسير تأسيس يک اتحاد سياسی برداشته شده باشند.
تصميماتی که سال آينده اتخاذ خواھند شد ،آينده اروپای متحد را تعيين خواھند کرد .تصميماتی که از سوی بانک مرکزی
اروپا در روز  6سپتامبر اعالم شده اند ،ميتوانند مقدمه ای برای ايجاد يک اروپای با دو سرعت رشد و ادغام متفاوت
باشند .بعنوان آلترناتيو ،اين تصميمات ميتوانند به تأسيس يک اتحاد سياسی تنگاتنگ ھم منجر شوند؛ آن اتحاد سياسی ،که
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آلمان در آن عمل به تعھداتی را ميپذيرد ،که بعھده گرفتن موقعيت رھبری توسط اين کشور ،آنھا را در پی خواھند
داشت.
يک حوزه يورو با دو سرعت متفاوت رشد و ادغام ،اروپای متحد را عاقبت ويران خواھد کرد ،چون آنھا که حقوقشان
پايمال شده است ،دير يا زود از اين اتحاد خارج خواھند شد .اگر ايجاد يک اتحاد سياسی قابل حصول نباشد ،در اين
صورت آلترناتيو مناسب بعدی ،جدايی تنظيم شده کشورھای طلبکار و کشورھای بدھکار از يکديگر خواھد بود .وقتی
که کشورھای عضو حوزه يورو نتوانند با يکديگر زندگی کنند ،بدون اينکه بسوی يک رکود اقتصادی مداوم کشيده
شوند ،راه حل بھتر اين است که با توافق از يکديگر جدا شوند.
در يک جدايی دوستانه موضوع مھم اين است ،که چه کسی چه کسی را ترک ميکند .به اين دليل که بدھيھای تلنبار شده،
به يک ارز مشترک مبدل شده اند .اگر يک کشور بدھکار از حوزه يورو خارج شود ،ميزان بدھيھای آن منطبق بر نرخ
کاھش ارزش ارز ملی آن ،افزايش پيدا ميکند .کشور مورد اشاره ممکن است ،از اين پس قدرت رقابت اقتصادی اش
افزايش يابد؛* 27اما اين کشور ديگر نميتواند بدھيھای خود را بازپرداخت کند .اين ميتواند موجب گسيختگيھای غيرقابل
پيش بينی در بازارھای مالی شود .بازار مشترک و اروپای متحد شايد در وضعيتی باشند ،که عدم بازپرداخت بدھيھا از
سوی کشور کوچکی نظير يونان را تحمل کنند ،بويژه اينکه عموماً چنين انتظاری وجود دارد ،اما نمی توانند از پس
سقوط قدرت بازپرداخت کشورھای بزرگتر نظير اسپانيا و ايتاليا برآيند .با اين وجود ،حتی ورشکستگی يونان ميتواند
نتايج مھلکی را بنمايش گذارد .اين ميتواند آغازی برای فرار سرمايه ھا گشته و بازارھای مالی برای اعمال فشار به
کشورھای ديگر ،به روش "بيس مانور ] "Baisse-Manövernبمنظور کاھش بيشتر ارزش اوراق قرضه ھای آنھا[
جرئت پيدا کنند 28*.يورو ميتواند در نتيجه اين روند ھمان طور از ھم بپاشد ،که مکانيزم برابری ارزھا در سال 1992
از ھم پاشيد29*.
اگر برعکس ،آلمان از حوزه يورو خارج شود ،و نظام اتحاد پولی اروپا را در دست کشورھای بدھکار باقی بگذارد،
ارزش يورو سقوط ميکند ،و ارزش انبوه بدھيھا ھمراه با يورو کاھش می يابد .عمالً ھمه مسائل غيرقابل حل کنونی حل
ميشوند .کشورھای بدھکار قدرت رقابت اقتصادی خود را باز يافته ،و ميزان واقعی بدھيھای آنھا کاھش پيدا ميکند .از
آنجا که بانک مرکزی اروپا ،اين بدھيھا را تحت کنترل خود خواھد داشت 30*،تھديد خطر سقوط قدرت بازپرخت اين
کشورھا بخودی خود منتفی ميشود .بدون آلمان ،مشکلی برای حوزه يورو وجود نمی داشت ،که يک بازگشت از سياست
کنونی را عملی کند .در حاليکه در وضعيت ديگر يعنی حالت کنونی ،حوزه يورو نيازمند تأييد تغيير اين سياست خود از
سوی صدراعظم مرکل است.
بويژه اينکه ،يک حوزه يوروی کوچک تر شده ،ميتوانست سيستم اداری خود و صندوق رفع بدھيھای خود را ايجاد کند؛
آنطور که در ادامه توضيح خواھم داد .يک حوزه يوروی کوچک ميتوانست حتی خيلی بيشتر پيش رفته ،و کل بدھيھای
کشورھای عضو را به يورو بوند ] Euro Bondsاوراق قرضه اروپايی[ تبديل کند؛ و نه فقط آن ميزان از بدھيھا را که
باالی  %60ارزش توليد ناخالص داخلی کشورھای بدھکار قرار دارند .پس از اينک سيستم برابری ارزھا در حوزه
کوچک شده يورو ثبات خود را پيدا کرد ،ھزينه ھای حفظ و فروش يورو بوند تا سطحی حدوداً نظير پوند انگليس و يا
ين ژاپن پايين می آيند -يعنی در سطح ارزھايی با نرخ برابری شناور قرار ميگيرند .شايد اين ادعا غيرقابل باور احساس
شود ،اما فقط به اين دليل که عموما ً به بدفھمی ھای رايج باور شده است ،ھمان بدفھمی ھايی که اين بحران را موجب
شده اند .اين ممکن است تعجب انگيز تلقی شود ،اما در حالت گفته شده ،حوزه يورو بدون آلمان ھم -با توجه به
شاخصھای استاندارد قدرت بازپرداخت کشورھا -بھتر از حوزه ھای انگلستان ،ژاپن و آمريکا عمل خواھد کرد31*.
خروج آلمان از حوزه يورو يک رويداد پرتالطم ،اما در مجموع قابل تحمل است .در حاليکه بر عکس آن ،اوضاعی
است که حوزه يورو به وضعيت ھرج و مرج طوالنی ناشی از تأثيرات دومينو دچار گشته ،و کشورھای بدھکار تحت
فشار بورس بازی و فرار سرمايه مجبور شوند ،يکی بعد از ديگری از حوزه يورو خارج گردند .ھيچ سرمايه گذار
خسارت ديده ]ناشی از خروج آلمان از حوزه يورو[ ،نميتواند شکايتی ارائه دھد که از نظر قانون معتبر محسوب گردد.
حتی معامالت زمين و مسکن ،ساده تر از قبل قابل کنترل خواھند شد .باتوجه به تفاوت ھنگفت نرخ برابری ارزھا،
آلمانيھا ،گروه گروه به خريد زمين و ساختمان در اسپانيا و ايرلند روی می آورند .پس از تنشھای اوليه ،حوزه يورو از
وضعيت رکود اقتصادی به سمت وضعيت رشد اقتصادی حرکت خواھد کرد.
بازار مشترک اروپايی از تالطم جان سالم به در خواھد برد .اما موضع نسبی آلمان و برخی ديگر از کشورھای طلبکار
که احتماال حوزه يورو را ترک ميکنند ،در مقايسه با موقعيت فعلی شان ،از کشورھای برنده در جھت کشورھای بازنده
سوق داده خواھد شد .اين کشورھا از اين پس تأثيرات رقابت کشورھای حوزه يوروی جديد را ،با حضور رقيبان
پرقدرت در بازارھای داخلی خود لمس خواھند کرد .عليرغم اينکه شايد کشورھای قوی تر ،بازارھای خود را در اين
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کشورھا از دست نخواھند داد ،با اين وجود اين بازارھا برای آنھا کمتر از گذشته سودآور خواھند بود .از اين گذشته،
کشورھای قوی تر متوجه خساراتی از کاھش ارزش داراييھای خود که به يورو تبديل شده بودند ،خواھند گشت .ھمچنين
اين شامل تحمل خساراتی خواھند شد ،که بواسطه طلبھای بانکھای اين کشور ]از بانکھای مرکزی کشورھای بدھکار و
يا بانک مرکزی اروپا[ در چھارچوب "سيستم کلرينگ تارگت  "Target- Clearingsystems 2قرار ميگيرند .ميزان
اين خسارات ،به ميزان کاھش ارزش يورو ]پس از خروج کشورھای طلبکار از آن[ بستگی خواھد داشت .از اين رو
کشورھای خارج شده از حوزه يورو ،منافع تعيين کننده ای در محدود ساختن دامنه کاھش ارزش يورو خواھند داشت.
مسلما ً معضالت متعددی در طی گذار فوق بوجود خواھند آمد ،اما نتيجه نھايی ،ھمان برآورده شدن آرزوی کينز از يک
سيستم ارزی ای خواھد بود ،که کشورھای طلبکار و کشورھای بدھکار منافعی حياتی در حفظ ثبات آن دارند.
پس از يک شوک اوليه ،اروپا قادر خواھد شد از افتادن در دام بدھيھای ناشی از تورم منفی ،خطری که ھم اکنون با آن
مواجه است ،رھا شود .اقتصاد جھانی عموما ً و اقتصاد آلمان خصوصا ً ،نفس تازه ای خواھند کشيد .آلمان پس از اينکه
خسارات خود را ھضم کرد ،در موقعيتی خواھد بود ،که جايگاه خود را بعنوان کشور پيشتاز توليد کننده و صادرکننده
محصوالتی با ارزشزايی باال ،باز ھم در اختيار بگيرد .آلمان از بھتر شدن عمومی اوضاع سود خواھد برد .با اين
وجود ،خسارات مالی مستقيم آلمان و تغيير موقعيت نسبی آن در چھارچوب بازار مشترک کنونی اروپا ،چنان بزرگ
خواھد بود ،که اين انتظار که آلمان ميتواند بطور داوطلبانه از حوزه يورو خارج شود ،غير واقعی خواھد بود .محرک
اصلی برای خروج آلمان از حوزه يورو ،بايد از خارج ناشی شود.
برعکس اين حالت ،برای آلمان بسيار بھتر خواھد بود اگر اين کشور تصميم بگيرد ،بمثابه يک ھژمون خيرخواه عمل
کند .برای اروپا ھم تنشھای گفته شده ،که خروج آلمان از حوزه يورو ميتوانست با خود بدنبال بياورد ،بوجود نخواھند
آمد .اما راه رسيدن به دو ھدف ،يعنی ايجاد کم و بيش شرايط برابر برای ھمه کشورھای بدھکار و طلبکار در مسير
ادغام اروپا ،ھمچنين يک سياست مؤثر رشد اقتصادی ،راھی بسيار پر سنگالخ خواھد بود .من ميتوانم آن را تشريح
کنم.

مانع اصلی :ترس آلمان از اينکه ،تأمين کننده اصلی باشد
اولين گام ،ايجاد يک اداره مالی اروپايی است ،که مجاز باشد ،بنام کشورھايی که در اشتراک و ھمبستگی عمل ميکنند،
تصميم بگيرد .اين آن عنصر غايبی است ،که ضروری است تا يورو را به يک پول ارزشمند و با يک وام دھنده حقيقی
بمثابه آخرين نھاد مرجع ،تبديل کند .اين اداره مالی اروپايی ،ميتواند در ھمکاری با بانک مرکزی اروپا اقداماتی را
انجام دھد ،که اين بانک بتنھايی قادر به انجام آنھا نيست .مأموريت بانک مرکزی در اين است که ثبات يورو را حفظ
کند .برای اين بانک صريحاً ممنوع شده ،دست به تأمين مالی کسربودجه ھای دولتی بزند .اما ھيچ چيزی اين کشورھا را
ممنوع نکرده است ،يک اداره مالی ايجاد کنند.
مانعی که بر سر راه قرار دارد ،اين است ،که آلمان می ترسد پرداخت کننده اصلی در اروپا شود .با توجه به ابعاد
معضالت اروپا ،اين ترس آلمان قابل درک است ،اين اما تقسيم دائمی اروپا به کشورھای طلبکار و بدھکار را توجيه
نميکند .منافع کشورھای طلبکار ميتواند محفوظ بماند ،به اين ترتيب که در تصميم گيريھايی ،که اين کشورھا بيش از
اندازه تحت فشار قرار ميگيرند ،حق وتو داشته باشند .اين حق ھم اينک در نظام تصميم گيری "مکانيزم ثبات مالی
 ،"ESMدر نظر گرفته شده است ،آنجا که برای اتخاذ تصميمات مھم ،اکثريتی بالغ بر  %85آراء ضروری است .اين
روش ميتواند در آئين نامه ھای اداره مالی اروپايی ھم پذيرفته شود .البته اگر اعضاء اين ارگان ،قسمت تعيين شده
برايشان -مثالً درصدی از ماليات بر ارزش افزوده در کشور خود ،-منطبق بر سھم خود در اين نھاد را به اين صندوق
بپردازند ،در اينصورت ،تصميم گيريھای اين نھاد ،ميتوانند با اکثريت ساده آراء ھم صورت بگيرند.
اداره مالی اروپايی ميتواند بطور اتوماتيک ،مسئوليت اداره صندوق "تسھيالت برای ثبات مالی  "EFSFو صندوق
"مکانيزم ثبات مالی  "ESMرا بعھده بگيرد .مزيت بزرگ يک اداره مالی اروپايی در آنجا است ،که نظير بانک
مرکزی اروپا ،ميتواند بطور روزانه تصميم گيری کند .مزيت ديگر اين خواھد بود که به اين وسيله ،تفاوت آئين نامه ای
ميان مسئوليت سياست بودجه ای و مسئوليت سياست پولی ،دوباره برقرار ميگردد .برای مثال ،اداره مالی فوق بايد
ريسک توانايی بازپرداخت از سوی کشورھای بدھکار را ،برای تمام اوراق قرضه ھايی که از سوی بانک مرکزی
اروپا خريده شده اند ،بعھده بگيرد 32*.در اين صورت ،ديگر اعتراضی ھم به سياست بانک مرکزی اروپا ،مبنی بر
معامالت بدون محدوديت در بازار اوراق بھادار وجود نخواھد داشت).بانک مرکزی اروپا خود در روز  6سپتامبر
گذشته اين تصميم را اتخاذ کرد ،اما تنھا تحت اعتراضات مصرانه بانک مرکزی آلمان(
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يک عامل اساسی ديگر ھمچنين اين است ،که برای اداره مالی اروپا ،اين بمراتب ساده تر از بانک مرکزی اروپا خواھد
بود ،ايفای نقش بخش عمومی ]يا دولتی[ در تنظيم مجدد بدھيھای يونان را ممکن سازد .اداره مالی مورد بحث ميتواند بر
آماده گی خود تأکيد کند ،که ھمه اوراق قرضه ھای يونانی موجود در دست بخشھای عمومی را ،به "اوراق قرضه ھای
بدون کوپن  "Nullkuponanleihenبا سر رسيد  10ساله تغيير خواھد داد 33*.با اين پيش شرط که يونان طی اين
دوره ،به مازادی در درجه اول معادل ] %2نسبت به ارزش اوراق قرضه ھای موجود خود دردست نھادھای مالی بخش
عمومی اروپا[ دست يابد .به اين وسيله امکان ميداشت نوری در انتھای تونل بچشم بتابد؛ فرصتی که ھنوز بتوان يونان
را در اين ايستگاه آخر بحران ھم کمک نمود.
گام دوم در آنجا است ،که بايد اداره مالی اروپايی را بکار گرفت ،تا برابرسازی کشورھای طلبکار و بدھکار بيش از آن
تقويت شود ،که بانک مرکزی اروپا در برنامه اعالم شده  6سپتامبر خود ،به آن اشاره کرده است .من پيشنھاد کرده ام،
که اداره مالی اروپايی يک صندوق رفع بدھيھا ايجاد کند -صندوقی که شکل تغيير يافته ای است از آنچه که شورای
کارشناسان صدراعظم آلمان آنگال مرکل مطرح کرده و مورد پشتيبانی سوسيال دموکراتھا و سبزھا ھم قرار گرفته و
جزئی از طرح مورد پشتيبانی دولت اين کشور يعنی طرح بسته بازپرداخت بدھيھا است .صندوق رفع بدھيھا ميتواند
ميزانی از بدھيھا را که از سطح  %60ارزش توليد ناخالص داخلی کشورھای بدھکار باالتر قرار دارند ،بعھده بگيرد،
بشرطی که کشورھای بدھکار فوق ،آن اصالحات ساختاری را که از سوی اداره مالی اروپايی تجويز شده ،عملی ساخته
باشند .اگر يک کشور بدھکار از شرايط تعيين شده عدول کند ،صندوق رفع بدھيھا ميتواند مجازات مناسبی را عليه آن
اعمال کند .نظير مورد پيمان بودجه ای ]اخير ميان کشورھای حوزه يورو[ ،کشور بدھکار بايد طی يک "موراتوريوم
] Moratoriumدوره تعويق بازپرداخت بدھی ھای["  5ساله ای ،حجم بدھيھای خود را ساالنه به ميزان  %5کاھش
دھد .از اين رو ،اروپای حوزه يورو ،بايد ساالنه برای دستيابی به رشد اقتصادی اسمی تا بيش از  %5تالش کند34*.
صندوق رفع بدھيھا ،خريد اوراق قرضه ھای دولتی خود را يا از طريق بانک مرکزی اروپا و يا بوسيله صدور اوراق
بھادار اروپايی -که ھمه کشورھای حوزه يورو آنھا را ضمانت ميکنند ،-تأمين مالی ميکند ،و سود ناشی از بھره اين
اوراق را به کشورھای مزبور برميگرداند .در ھر حالتی ھزينه ھا برای کشورھای بدھکار به سطح  %1و يا کمتر،
تنزل ميکنند .برای اوراق بھادار اروپايی از سوی مسئولين مربوطه ،درجه "بی خطر" تعيين ميشود .اين اسناد در
"قرارداد بازخريدھا  "Repo-Geschäftenبا بانک مرکزی اروپا ،بعنوان محصوالتی با باالترين سطح اطمينان مورد
معامله قرار ميگيرند 35*.سيستم بانکی به دارائی قابل معامله بی خطر نياز فوری دارد .زمانی که من اين طرح را
پيشنھاد کردم ،بانکھای اروپايی بيش از  700ميليارد يورو از قدرت پرداخت اضافی خود را در نزد بانک مرکزی اروپا
انبار کرده بودند ،و از اين طريق تنھا يک چھارم درصد سود بانکی رايج را کسب ميکردند .اين وضعيت ،بازاری
بزرگ و آماده به خريد برای اوراق قرضه ھای اروپايی با بھره ای معادل کمتر از  %1را تضمين ميکند .برعکس اين،
براساس طرح بانک مرکزی اروپا که در روز  6سپتامبر معرفی شد ،ھزينه ھای حل معضل بدھيھا را نميتوان به نرخ
بھره ای کمتر از  %3کاھش داد36*.
بدبختانه اين پيشنھاد من ،بيدرنگ از سوی آلمانيھا با اين استدالل رد شد که اين ،با شرايط مقرر از سوی دادگاه قانون
اساسی آلمان مطابقت ندارد .بنطر من اين مخالفت مستدل نبود .از آنجا که دادگاه مزبور عليه بعھده گرفتن تعھداتی
قضاوت کرد ،که بلحاظ زمانی و در دامنه خود نامحدود بودند .در حاليکه انتشار اوراق بھادار اروپايی برای رفع
بدھيھای کشورھای بدھکار ،در ھر دو جھت محدود شده بودند .اگر آلمان قصد داشت بمثابه يک ھژمون خيرخواه عمل
کند ،ميتوانست اين پيشنھاد را براحتی بپذيرد ،و به اين منظور اعمال تغييراتی در قراردادھای موجود اروپای متحد ھم،
ضرورتی نداشتند .سرانجام اوراق بھادار اروپايی ميتوانستند پلی به سوی رواج "يورو بوند  "Euro Bondsبسازند .به
اين ترتيب ميشد برای مدتی طوالنی در روند ادغام اروپا ،شرايط برابر برای بدھکاران و طلبکاران ايجاد کرد.
به اين طريق ما در مسير ھدف دوم ،يعنی سياست مؤثر رشد اقتصادی قرار ميگيريم که بر دستيابی به رشد اقتصادی
اسمی تا  %5سمت گيری شده است .اين ميزان از رشد اقتصادی ضرورت دارد ،تا کشورھای بشدت بدھکار پيش
شرطھای پيمان فيسکالی ]پيمان اخير ناظر بر سياست بودجه ای حوزه يورو[ را تحقق بخشند ،بدون اينکه در دام
بدھيھای ناشی از بروز تورم منفی گرفتار شوند .اين ھدف قابل دستيابی نخواھد بود تا زمانی که بانک مرکزی آلمان به
"تفسير نامتقارن از ثبات پولی  "asymmetrische Interpretation monetärer Stabilitätچسبيده است37*.

مسيری که بايد پيموده شود
حال چه چيزی ميتواند آلمان را به اينجا بکشاند ،که تصميم بگيرد ،يا در حوزه يورو باقی بماند ،بدون اينکه اروپای متحد
را تخريب کند ،يا برای کشورھای بدھکار امکانپذير سازد ،معضالت خود را بتنھايی حل کنند ،در حاليکه خود از حوزه
يورو خارج ميشود؟ فشار از خارج ميتوانست چنين کاری را انجام دھد.
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با انتخاب فرانسوا اوالند بعنوان رئيس جمھور جديد ،فرانسه بطور آشکاری کانديد مدافع سرسخت يک سياست آلترناتيو
برای اروپا شده است .فرانسه ميتواند از طريق تشکيل يک جبھه مشترک با ايتاليا و اسپانيا ،برنامه ای بلحاظ اقتصادی
قابل اعتماد و بلحاظ سياسی قابل مذاکره عرضه کند ،تا بازار مشترک اروپا را دوباره نجات دھد ،و يا اروپای متحد را
مجدداً بعنوان ايده آلی شکل دھد ،که دنيای رؤيايی انسانھا را دوباره حيات بخشد .اين جبھه مشترک ميتوانست آلمان را
در برابر يک انتخاب قرار دھد :ھدايت کند و يا خارج شود .ھدف اين اقدام اين نيست ،که آلمان را از حوزه يورو اخراج
کند ،بلکه موضع گيری سياسی آن را راديکال تغيير دھد.
بدبختانه ،فرانسه با توجه به مخالفت مصممانه آلمان ،در يک موقعيت قوی نيست تا با ايتاليا و اسپانيا يک جبھه واحد
ايجاد کند .صدراعظم آلمان آنگال مرکل ،نه فقط يک شخصيت رھبری کننده قوی است ،بلکه يک سياستمدار زرنگ ھم
ھست که ميداند ،چگونه ميتوان ميان حريفان فاصله انداخت .فرانسه بويژه آسيب پذير است ،از آنجا در رابطه با سياست
تحکيم بودجه و اصالحات ساختاری ،به اقداماتی کمتر از ايتاليا و اسپانيا دست زده است .اينکه ھزينه فروش اوراق
قرضه ھای فرانسه نسبتا ً کم است ،تنھا به دليل وضعيت ناشی از رابطه تنگاتنگ فرانسه با آلمان امکانپذير شده است.
بانکھای مرکزی آسيايی ،اوراق قرضه ھای دولتی فرانسوی را ميخرند ،بويژه از زمانی که عايدی اوراق قرضه ھای
دولتی آلمانی منفی است .اگر فرانسه رابطه تنگاتنگی با ايتاليا و اسپانيا برقرار کند ،در اين صورت بازارھای مالی با
فرانسه به ھمان شيوه ای که در مورد ايتاليا و اسپانيا قضاوت ميکنند ،برخورد کرده ،و ھزينه ھای وامھای اين کشور ،تا
سطح ھزينه ھای وامھای اين دو کشور باال خواھند رفت.
با آلمان در يک قايق نشستن ،وقتی در اروپا رکود اقتصادی وسيعی در حال گسترش است ،مزيتی است که بايد پذيرفت،
ميتواند وسوسه انگيز باشد .از آنجا که خط فاصله ميان آلمان و فرانسه ،با صراحت ظاھر ميشود ،بازارھای مالی
ميتوانستند بدون توجه به اينکه آلمان در کنار آن باقی ميماند و يا خير ،اين کشور را در کنار ايتاليا و اسپانيا در يک
رديف قرار دھند .بنابراين انتخاب واقعی برای فرانسه از يکطرف اين است ،که با گسست از آلمان ،اروپای متحد را
نجات داده و رشد اقتصادی را برقرار سازد ،و يا از طرف ديگر ،تعيين کند که برای مدتی محدود در قايق ارز قوی
بنشيند ،تا فقط بعداً از آن به بيرون پرتاب شود .در کنار کشورھای بدھکار قرار گرفتن و عليه سياست صرفه جويی
اقتصای موضع گيری کردن ،برای فرانسه ممکن می سازد ،نقش رھبری کننده ای را بعھده بگيرد ،که در دوره رياست
جمھوری فرانسوا ميتران بعھده داشت .اين يک موقعيت شايسته تری است ،تا موقعيت وردست راننده را در کنار آلمان
داشته باشد .با اين وجود ،اين از فرانسه شھامت زيادی طلب ميکند ،تا بطور کوتاه مدت خود را از آلمان جدا کند.
کشورھای ايتاليا و اسپانيا ،نقاط ضعف شان متفاوت از يکديگر است .ايتاليا نشان داد که بتنھايی قادر نيست ،يک رھبری
سياسی خوبی را تأمين کند .معضل بدھيھای کنونی ايتاليا ،حتی قبل از اينکه اين کشور وارد حوزه يورو شود ،بر روی
ھم تلنبار شده بودند .در واقع ايتاليا بعنوان عضو حوزه يورو با توجه به مازاد بودجه آن ،وضعيتی بھتر از آلمان داشت-
حتی تا مدتھای طوالنی تحت دولت برلوسکونی .البته اينطور بنظر ميرسد که اين کشور ،به نھادی در خارج از ايتاليا
نيازمند است که به آن کمک کند ،تا خود را از رھبری سياسی غلط نجات دھد .بھمين دليل ،مردم ايتاليا اينھمه از تشکيل
اروپای متحد به وجد آمده بودند .اسپانيا اما بلحاظ سياسی ،بسيار سالم تر است .ھرچند دولت جديد اين کشور در برابر
آلمان خيلی بيش از آن مطيع است ،که برايش مفيد باشد .از اين گذشته ،ميزان تنزل بھره ھای بانکی برای دريافت وام
دولت اسپانيا در بازار مالی ،ناشی از خريد اوراق قرضه ھای دولتی از سوی بانک مرکزی اروپا ،کافی است تا انگيزه
ھای الزم برای طغيان اسپانيا عليه نقش مسلط آلمان در حوزه يورو را رفع کند.
از اين رو ،کارزار برای تغيير موضع آلمان ،از نوع مذاکرات ميان دولتھا متفاوت خواھد بود ،که ھم اکنون در سياست
تصميم ميگيرند .اروپای مدنی ،اقتصاد و افکارعمومی وسيع تری ،بايد بسيج شده ،فعال گردند .درحال حاضر ،افکار
عمومی در بسياری از کشورھای حوزه يورو ،نگران و آشفته و عصبی ھستند .بازتاب اين وضعيت خود را در بروز
مواضع ضدخارجی ،ضد اتحاد اروپايی و حرکات سياسی افراطی نشان ميدھد .احساسات پنھان مدافع اروپای متحد که
عجالتا ً خود را نشان نمی دھند ،بايد دوباره شعله ور شوند ،تا اروپای متحد نجات يابد .در آلمان اين چنين حرکتی با
واکنشھای خيرخواھانه ای مواجه خواھد شد ،از آنجا که اکثريت بزرگی در اين کشور ،ھنوز ھم مدافع اروپای متحد
است .اين اکثريت اما تحت تأثيرات آموزشھای نادرست ،در موضوع سياست بودجه ای و پولی دولت آلمان ،قرار دارد.
ھم اکنون وضعيت اقتصاد آلمان خوب ،و اوضاع سياسی ھم نسبتا ً باثبات است .بحران يورو تنھا بعنوان سر و صدايی
دور و از خارج ،دريافت ميشود .تنھا يک شوک قادر است ،آلمان را از دنيای تصورات قديمی آن خارج کرده ،او را
وادار سازد ،با عواقب سياستھای کنونی خود دست و پنجه نرم کند .اين تکان ميتواند به سطح يک حرکت ،که يک
آلترناتيو عملی در برابر سيطره آلمان بر اروپای متحد را مطرح سازد ،ارتقاء يابد .خالصه اينکه وضعيت کنونی ،خود
را نظير يک کابوس نشان ميدھد -کابوسی که تنھا از اين طريق ميتوان از ظھور آن جلوگيری کرد ،که آلمان را از
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خواب بتکاند و او را به اشتباھات سياست کنونی خود آگاه سازد .ما ميتوانيم اميدوار باشيم که آلمان را در برابر اين
انتخاب قرار دھيم ،که تصميم بگيرد ،با حسن نيت در اروپای متحد نقش ھدايتگر را بعھده بگيرد ،بجای آنکه زيانھای
سياست کنونی خود را متحمل شود.
----------------توضيحات مترجم
مقاله س ُور ُوس ھم اينک ،اندکی بيش از يک ماه است ،که انتشار يافته است .طی ھمين دوره ،دولت آلمان ،کميسيون
اروپای متحد و صندوق بين المللی پول ،در موضوع بحران بدھيھا در اروپا ،عمدتا ً در جھت رھنمودھای اين مقاله
عمل کرده اند .مترجم در فرصتی مناسب ،شواھدی از اين موضوع را ترجمه خواھد نمود.
* -1چاپ اسکناس اضافی توسط يک دولت ،لزوماً نبايد در خدمت حل واقعی بحران اقتصادی و يا مالی قرار گيرد .اگر
کشوری به بحران مھلکی دچار شود ،تنھا برای چرخاندن کوتاه مدت امور ،ممکن است وسيعاً اسکناس چاپ شود ،تا
اوضاع بطور کامل از کنترل خارج نشود .اينکه پول جديد چندين برابر کمتر از سابق ارزش خواھد داشت ،در خريد
زمان که در اين شرايط مسئله ای سياسی است ،تأثير چندانی ندارد .وضعيت کشورھای متعددی ھمچنين کشور زيمبابوه
چندی پيش ،چنين حالتی را بنمايش گذاشته اند .س ُور ُوس ھم بطور غيرمستقيم به اھميت حق چاپ اسکناس اشاره ميکند،
و معتقد است نبايستی اين حق بساده گی به نھاد ديگری -در اينجا بانک مرکزی اروپا ،-واگذار ميشد .از ديد او
کشورھای ضعيف تر اروپا ،تنھا در چھارچوب يک سيستم مالی ،اقتصادی ،بودجه ای ،بانکی و سياسی کامالً واحد و
برابر حقوق ،مجاز به صرفنظر کردن از حق خود مبنی بر چاپ اسکناس ملی بودند.
*" -2بحران يونان" ،يک بحران بودجه ای و بحران بدھيھای دولتی است ،که بتدريج از اواخر سال  2009بطور علنی
مطرح شده است .اين وضعيت ،خود از سالھا قبل بوجود آمده بود ،اما دولتھای مختلف بويژه محافظه کاران ،با دادن
اطالعات غلط ،آن را پنھان ساخته بودند .با قدرت گيری حزب سوسياليست يونان در انتھای سال  2009و بويژه از
اوائل سال  ،2010اين موضوع آشکار شد.
بدھيھای دولتی يونان در لحظه ورود اين کشور به حوزه يورو در روز اول ماه ژانويه سال  2001ھم ،باالی مرز تعيين
شده از سوی اين حوزه ،يعنی بيش از  %60ارزش توليد ناخالص داخلی ساالنه اين کشور را شامل ميگشت .در سال
 ،2003بدھيھای اين کشور به ميزان  %100ارزش توليد ناخالص داخلی نزديک شده ،و ھر سال ھم از اين مررز فراتر
رفت .از ماه آوريل سال  2010روشن شد ،که اين کشور ديگر قادر به بازپرداخت قسط بعدی بدھيھای دولتی خود
نيست ،و در صورت عدم پرداخت آن در چند ھفته آتی ،دولت اين کشور بايد اعالم ورشکستگی کند .اين کشور در روز
 23آوريل سال  2010برای ممانعت از سقوط مالی ،رسماً از اروپای متحد درخواست کمک مالی کرد .اقتصاد يونان از
سال  2008در رکود بسر ميبرد ،و طی دوره فوق تاکنون %20 ،از قدرت اقتصادی خود را از دست داده است.
در انتھای سال  ،2010بدھيھای دولتی يونان به ميزان  %142.8از ارزش توليد ناخالص داخلی بالغ گشته ،و در انتھای
سال  2011براساس تخمين اروپای متحد ،اين ميتوانست به  %157.7ارزش توليد ناخالص داخلی اين کشور افزايش
يابد ،که براساس اطالعات بعدی ،حتی از آن تجاوز کرد.
بعد از تصويب چندين بسته کمک مالی از سوی کميسيون اروپا ،بانک مرکزی اروپا ،صندوق بين المللی پول و برخی
تسھيالت ادعايی بانکھای خصوصی ،يونان ھنوز در انتھای سال  ،2011دارای  375ميليارد يورو بدھی دولتی بود ،که
اين  %160از ارزش توليد ناخالص داخلی ساالنه آن را در بر ميگرفت .ھدف از ارائه بسته ھای کمکی ،کاھش 107
ميليادر يورو از بار بدھيھای اين کشور است ،که شامل  %50از ارزش توليد ناخالص داخلی ساالنه اين کشور خواھد
شد.
کمکھای مالی تاکنونی به اين کشور ھم برخالف جنجالھای رسانه ای ،بساده گی و تنھا شامل تزريق پول نقد نشده ،بلکه
به يک دوره زمانی حداقل  2تا  3ساله ،چندين اقدام و محاسبات پيچيده ،استفاده از اشکال گوناگون ضمانتھای مالی ،و
شرط و شروطھای متعدد ،جابجايی و تغيير در نحوه تنظيم حسابھا با استفاده از کلکھای مالی و بانکی ،بعضاً صرفا ً
تغيير عناوين بدھيھا به عناوين ديگر و نظاير آن ھم مربوط ميگردند .در حاليکه برخی سياستمداران و ژورناليستھا،
طوری تبليغ ميکنند ،که گويا ھر روز پول نقد به يونان حمل ميشود! البته فضای مسموم فوق در چند ھفته اخير ،و
مطمئنا ً از طريق بازتاب سياسی مقاله ای که ميخوانيد ،تخفيف پيدا کرده است.
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تاکنون  2بسته کمک مالی برای يونان ،ھمچنين برخی تسھيالت و تنزل نرخ بھره برای دريافت وامھای جديد از سوی
بانکھای خصوصی بتصويب رسيده و يا اعالم شده است .اما دقيقاً به چه ميزان از تعھدات فوق عمل شده ،ھنوز قابل
تشخيص نيست:
 -1در روز  2ماه مه سال  2010وزيران دارائی  16کشور حوزه يورو ]بجز يونان![ تصميم ميگيرند ،در اولين اقدام،
مبلغ  110ميليارد يورو کمک مالی به يونان اختصاص دھند.
 -2در روز  21فوريه سال  2012از سوی وزيران دارائی حوزه يورو ،يک بسته جديد کمک بمبلغ  130ميليارد يورو
تصويب ميشود .از اين طريق بايد وضعيت مالی يونان تا سال  2014تضمين شود .ھمچنين ظاھراً بانکھای خصوصی
ھم ،از دريافت  107ميليارد يورو يعنی  %53.5از طلبھای خود از اين کشور ،صرفنظر ميکنند .البته چه ميزان از
طلب بانکھا طلب واقعی و چه ميزان ناشی از بورس بازی و کلکھا و بند و بستھای بعدی است ،روشن نيست.
در حال حاضر ،بطور رسمی ھدف از ارائه بسته ھای کمک به يونان اينگونه اعالم ميشود ،که بايد از اين طريق ،حجم
بدھيھای دولتی اين کشور تا سال  ،2020در سطح  %120.5از ارزش توليد ناخالص داخلی اين کشور -که اين ،ھم
اينک نرخ  %160را شامل ميگردد ،-قرار بگيرد.
* -3اين روند که در اروپا يک بانک مرکزی واحد ،که اسکناس چاپ ميکرد ،بوجود آمده بود ،اما نھادھا ،سياستھا و
قوانين اروپايی واحدی که به مجموعه مسائل اقتصادی ،مالی و بودجه ای اشراف داشته باشند ،بوجود نيامده بودند .حتی
برعکس ،آنطور که س ُور ُوس در اول مقاله ميگويد :آلمان با بروز بحران بانکی بين المللی از سال  2007به بعد ،از
کشورھای حوزه يورو خواست ،بتنھايی مسئوليت سر و سامان دادن به وضعيت مالی خود را متقبل شوند.
* -4طبق اشاره س ُور ُوس ،اگر يورو پس از خروج فرضی آلمان از اين حوزه ،دچار کاھش ارزش شود ،در اينصورت
بدھيھای کشورھای حوزه يورو از طريق اين ارز ھم ارزان تر شده ،و کشورھای بدھکار از آن جمله يونان ،از اين پس
در واقع کمتر از قبل بدھکار خواھند بود .يعنی خروج آلمان ،برخالف اين تصور که ممکن است به زيان کشورھای
ضعيف تر تمام شود ،درست در جھت عکس آن تأثير خواھد گذاشت.
*" -5سيستم کلرينگ  "Clearingsystemکه در فارسی ھم معموالً به ھمين گونه مورد استفاده است ،سيستم
حسابرسی ،سيستم تسويه حساب نھايی ،و يا بعضاً به فارسی" :تميزکاری" حسابھای متقابل بانکھا با يکديگر است .تحت
اين عنوان ،طلبھا ،بدھيھا و تعھدات بعھده گرفته شده تنظيم ميگردند .تنھا بانکھا دارای حسابی در يک مؤسسه کلرينگ
ھستند .سيستم کلرينگ واحد در اروپا ،مؤسسه ای است که در بروکسل مستقر است .سيستم کلرينگ مستقيماً به بانکھای
مرکزی و بانک مرکزی اروپا مربوط ميشود .در يک مثال ساده :اگر يک بانک ،تعھداتی نسبت به  50بانک ديگر دارد،
مجبور به عمل بصورت مستقيم نبوده ،بلکه انجام اين تعھدات از طريق يک مرکز واحد صورت ميگيرد.
* -6س ُور ُوس بر جنبه فرھنگی و انسانی موضوع اتحاد اروپا ،بعنوان تصويرذھنی اوليه از آن در ميان بخشھايی از
جوامع اروپايی ،بويژه ھنرمندان و گرايشاتی از ميان سوسيال دموکراتھا اشاره کرده ،وزنه نسبتا ً سنگينی برای آن قائل
ميشود .اما تجربه و سياستھای دولتھای اروپايی نشان ميدھد ،پروژه ايجاد اروپای متحد کنونی ،نه فقط اما قبل از ھمه،
از نيازھای توسعه بازار واحد اروپايی و از اين طريق ،ايجاد قدرتی اقتصادی و مالی در برابر آمريکا و ژاپن و اخيراً
چين ناشی شده ،بويژه مردم تصور زيادی از جنبه ھای احساسی و فرھنگی اين روند ندارند .آنچه که مھم است اين است
که در يک اروپای متحد ،در برابر فشارھای اقتصادی و مالی ديگر قدرتھای بزرگ در جھان ،اروپاييان از امنيت شغلی
بيشتری نسبت به قبل برخوردار خواھند بود .حمايت احزاب سوسيال دموکرات و سبز در آلمان از سياستھای اروپايی
دولت ائتالفی محافظه کار کنونی ھم ،درست از ھمين منطق تبعيت ميکند.
البته نگرشی که به اتحاد اروپا نگاھی صلح آميز و دوستانه دارد ،درکی است که در جھت صلح و ھمکاری در اين قاره
تأثيرات مثبت خواھد گذاشت .بسياری در اروپا ھمين نظر جرج س ُور ُوس را تأييد خواھند کرد .اما توده ھای مردم ھنوز
با اين درک از روند ادغام اروپا فاصله دارند .آنھا مسائل را از زاويه کسب اطمينان از آينده ،حفظ مشاغل و تسھيل
خريد و مسافرت می بينند.
اشاره به اين نکته از اين جھت صورت گرفت ،که نويسنده مقاله جرج س ُور ُوس ،چندين بار به جايگاه "افکار عمومی"
در آلمان اشاره کرده است .ھدف اين بود که بيان شود ،شکل گيری افکار عمومی در آلمان ،عمدتاً و نه تماماً ،بر کدام
زمينه ھای عينی متکی است.
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*" -7حباب مالی ]يا حباب اقتصادی[" ،کيفيتی در شرايط بازار است ،که کاالھای موجود ،حال جنس توليدی ،مواد خام،
سھام و يا ھر نوعی از ارزش ،که در حجم بسيار بااليی خريد و فروش ميشوند ،بقيمتی معامله ميگردند که باالتر از
ارزش واقعی آنھا است .يعنی معامالتی که داللی و احتکار ،شرايط جنگی و يا ويژه ،ارزشی بيش از ارزش واقعی به
آنھا بخشيده اند .انفجارات مالی بازارھای بورس  Crashاز عواقب وجود چنين شرايطی است.
*" -8جامعه اروپايی برای ذغال سنگ و فوالد  "EGKSکه معموال "مونتين يونيون  ،"Montanunionناميد ميشد،
يک پيمان اقتصادی بود ،که در سال  1952در بروکسل و بمدت  50سال منعقد شد .اين پيمان در ادامه به تأسيس
"جامعه اروپايی  "EGو پس از آن به پيدايش "اروپای متحد  "EUکنونی ،منجر شد .ھدف از تأسيس آن ايجاد امکان
برای اعضاء اين اتحاد بود ،تا بدون پرداخت حقوق گمرکی در چھارچوب بازار داخلی يکديگر ،به ذغال سنگ و فوالد
دسترسی پيدا کنند .اعضاء اوليه اين اتحاد عبارت بودند از :آلمان غربی ،فرانسه ،ايتاليا ،بلژيک ،ھلند و لوگزامبورگ.
اعتبار اين قرارداد در سال  2002پايان يافته و ديگر تمديد نشد .ھمه قواعد و مقررات آن ابتداء در قرارداد "جامعه
اروپايی  "EGو سپس قرارداد "اروپای متحد  ،EUکنونی ،ادغام گرديدند.
"جامعه اروپايی  "EGاز بھم پيوستن دو قرار مھم قبلی در سال  1958و "اروپای متحد  "EUکنونی نيز ،باگسترش
قراردادھای موجود و در سال  1993شکل گرفتند .رواج يورو بعنوان پول واحد اروپايی از سال  1999تا ،2002
آخرين تحول در پروسه ادغام کشورھای اروپايی است.
*" -9قرارداد ماستريخت" قراردادی است که در تاريخ  7نوامبر سال  ،1992در جريان برگزاری نشست "شورای
اروپا" در شھر ماستريخت ھلند ،به تصويب رسيد .اين قرارداد که به "قرارداد پيرامون اتحاد اروپايی" موسوم بود ،تا
اين زمان بزرگترين گام پس از تأسيس "جامعه اروپايی  "EGدر فاصله سالھای  1965تا  ،1987برای ادغام کشورھای
اروپايی در يک واحد مشترک بود .قرداد ماستريخت سياستھای کشورھای عضو را در امور سياست خارجی ،امنيت
خارجی ،قضايی و امنيت داخلی ،ھماھنگ می ساخت.
* -10يعنی وامھايی که اين بانکھا به مشتريان خود واگذار کرده ،اما ديگر قادر به باز پس گرفتن آنھا نبودند ،بصورت
ارائه ضمانتھای مالی ،بمنظور حفظ قدرت وام دھی اين بانکھا ،از سوی بانک مرکزی بعھده گرفته شدند .اين يعنی
دولتھا با کاھش ھزينه ھا و اعمال کسر بودجه بيشتر ،ضمانتھای بانک مرکزی را از طريق کسر کمکھای اجتماعی،
حقوق بازنشستگی ،خدمات به بيماران و معلوالن و ھزينه ھای بھداشت و آموزش ،تأمين مالی کرده ،آن را غيرمستقيم
در اختيار بانکھای خصوصی ورشکسته گذاشتند .سوروس در ادامه ميگويد ،از طريق ارائه اين ضمانتھا ،دولتھا خود
نياز به چاپ اسکناس پيدا کردند ،در حاليکه حق چاپ اسکناس نداشتند.
* -11اين خطر ،که بانک بحرانزده دريافت کننده وام ،که بازپرداخت بدھيھای آن از طريق دولت و يا بانک مرکزی
ضمانت شده ،و يا از طريق دولت به کسر بودجه دولتی مبدل شده بود ،قادر به بازپرداخت وامھای دريافتی و يا دولت
مزبور قادر به ترميم کسر بودجه دولتی خود نباشد .حال از آنجا که اين کشور ديگر مستقالً مجاز به چاپ اسکناس
نيست ،بنابراين وامھای ضمانت شده آن برای بانکھای بحرانزده کشور خود ،با خطر عدم بازپرداخت و اين يعنی
وضعيت "ريسک اعتباری" مواجه ميگردند .از ديد س ُور ُوس کارشناسان و سياستمداران اروپايی ،در مقطع رواج پول
نقد يورو از اول ژانويه سال  ،2002از اين موضوع اطالع نداشتند ،و امروز ھم به ھمه جوانب آن آگاه نيستند .در مورد
يونان توسعه بحران به اينجا منجر شده ،که دولت بعنوان طلبکار اصلی از سيستم بانکی خود ،حال بدليل عدم بازپرداخت
طلبھای آن از سوی بدھکاران ،خود در معرض ورشکستگی است و برای ممانعت موقتی از اين ورشکستگی ھم ،مجاز
به چاپ اسکناس نيست.
* -12از آنجا که ميزان اعتبار ناشی از حجم سرمايه اصلی اين بانکھا ،ديگر اجازه نميداد با استفاده از نرخ بھره بانکی
پايه از بانک مرکزی اروپا وام بگيرند ،پس بايد از نرخ بھره ديگری يعنی نرخ بھره "گيشه تنزيل"Diskont Fenster
که ويژه شرايط خاص است ،کمک ميگرفتند؛ و اين نرخ بھره باالتر از نرخ بھره پايه بانک مرکزی اروپا بود .بانکھای
وام گيرنده با نرخ بھره دوم بايد ھزينه ھای اين وامھای گرانتر را بر سر وام گيرنده ،يعنی کشور فروشنده اوراق قرضه
ھای دولتی سرشکن ميکردند .اين روند روشن است برای کشورھای نيرومند نظير آلمان و فرانسه مشکل ساز نبوده ،اما
فشار ھزينه ھای بدھيھای بانکی کشورھای ضعيف تر را افزايش ميداد؛ ھمان حادثه ای که اتفاق افتاد.
* -13در اينجا عبارت  ،Diskont Fensterکه نوعی از بھره بانکی ،و معموال حدود  1درصد بيش از بھره بانکی پايه
است ،آورده شده است .در فارسی اين عبارت به "روزنه تنزيل"" ،گيشه تنزيل" و "پنجره تنزيل" ترجمه شده است.
اما در اينجا موضوع دقيقاً چيست؟
16

بانکھای معمولی ،دقيق تر :بانکھای تجارتی از بانک مرکزی ھر کشور وام ميگيرند .به اين منظور ،آنھا براساس گرو
گذاشتن ميزان سرمايه اصلی خود عمل ميکنند .به اين ترتيب ھر چه سرمايه اصلی يک بانک زياد باشد ،قادر به دريافت
وام بيشتری از بانک مرکزی است .بھره اين نوع قرض بانکی "بھره پايه" ناميده ميشود .بھره واقعی که مشتريان بانک
برای قرض پول از بانکھا می پردازند ،از اين بھره و بھره اضافی بانک قرض دھنده تشکيل شده است .برای مثال اگر
نرخ بھره بانکی پايه نظير امروز در اروپا ،ميزان  %0.75را بالغ شود ،نرخ بھره مشتريان بانکھای معمولی از اين
درصد به اضافه نرخ بھره فرضا ً  1درصد بانک تجارتی ،به اين ترتيب مجموعاً از  %1.75تشکيل خواھد يافت.
در مقاله آقای س ُور ُوس اما به يک نرخ بھره بانکی ديگری ھم اشاره ميشود؛ يعنی ھمان که در باال ترجمه ھای فارسی
آن آمده اند .اين نرخ بھره که اندکی باالتر از نرخ بھره پايه قرار دارد ،در مواردی کاربرد پيدا ميکند ،که يک بانک
مواجه با مشکالت مالی است ،و يا درصدد خريد اوراق قرضه و سھامی است ،که اين اوراق ميتوانند مسئله ساز شوند.
يعنی يک نوع فعاليت بانکی ريسک آلود .از اين رو بانکھا برای جلوگيری از بدنام شدن در بازار مالی از توسل به
استفاده از اين نرخ بھره بانکی ،که نوعی تسھيالت کوتاه مدت تا ميان مدت برای بانکھا است ،پرھيز ميکنند.
آقای س ُور ُوس ميگويد ،بانک مرکزی اروپا از سالھای  1999تا  2002به بعد ،اوراق قرضه ھای دولتی کشورھای
حوزه يورو را بی خطر ارزيابی کرده ،خريد اين اوراق را بدون توجه به تفاوت قدرت اقتصادی و مالی اين کشورھا ،از
طريق پرداخت وام به بانکھای خريدار اين اوراق با بھره بانکی ويژه "گيشه تنزيل  ،"Diskont Fensterممکن ساخت.
نويسنده به اين ترتيب ميگويد ،اوراق قرضه ھای دولتی کشورھای حوزه يورو بايد بطور متفاوت ارزيابی شده ،نبايد
ھمه آنھا تحت شرايط يکسان نرخ بھره "گيشه تنزيل  "Diskont Fensterخريده ميشدند.
* -14قرارداد ليسبون ،در اصل :قرارداد پايه ای اروپای متحد ،ھمچنين :قرارداد اصالحی ،-قردادی است ،که 27
کشور عضو اروپای متحد در روز  13دسامبر سال  ،2007تحت رياست کشور پرتقال بر شورای اروپا در شھر ليسبون
پايتخت اين کشور امضاء نمودند ،که از روز  2دسامبر سال  2009نيز به مرحله عمل در آمد .قرارداد ليسبون دست به
رفرم "قرارداد پيرامون اروپای واحد" ) يا :قرارداد اروپای واحد( و قرارداد برای تأسيس جامعه اروپايی )يا :قرارداد
جامعه اروپايی( زد .نام کامل آن" :قرارداد ليسبون برای تغيير قرارداد پيرامون اروپای متحد و قرارداد برای تأسيس
جامعه اروپايی" است .منبعhttp://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Lissabon :
* -15ماده  123در قرارداد اروپای متحد  ،EUکه سابقا ً در قرارداد جامعه اروپايی  ،EGماده  101نام داشت ،ميگويد:
اقدام به برداشت مالی بيش از سھم خود از بانک مرکزی اروپا ،ھمينطور انوع ديگر قرض از بانک مرکزی اروپا و يا
بانکھای مرکزی کشوری در اروپای واحد ،ممنوع است .اين ممنوعيت شامل ارگانھا ،مؤسسات و يا بخشھای نظير آن
در ]تشکيالت[ اروپای متحد ،دولتھای مرکزی ،نھادھای منطقه ای و يا محلی ،و يا مؤسسات عمومی و غيره تحت
شمول قوانين مؤسسات عمومی]دولتی[ ،يا شرکتھای عمومی ]دولتی[ در کشورھای عضو اروپای متحد ميگردد .به
ھمين صورت :بانک مرکزی اروپا و بانکھای مرکزی کشوری در اروپای متحد مجاز نيستند ،مستقيماً بدھيھای
مؤسسات و نھادھا و ارگانھای برشمرده در باال را بعھده بگيرند.
مقررات پاراگراف باال ،شامل بانکھای تجارتی عمومی ]يعنی دولتی[ نميشوند .اين بانکھا ،از سوی بانکھای مرکزی ھر
کشور و از سوی بانک مرکزی اروپا ،در آنجا که موضوع به دريافت وام توسط آنھا از بانک مرکزی مربوط است،
ھمرديف بانکھای خصوصی تلقی ميگردند .منبع:
http://dejure.org/gesetze/AEUV/123.html
يعنی اين بانکھا ھم ميتوانند در صورت نياز ،بيش از بنيه و اعتبار خود ،از بانک مرکزی وام بگيرند و اين امکان نيز
ممکن است بوجود آيد ،که بدھيھای آنھا ھم مستقيماً از سوی بانکھای مرکزی کشوری و يا بانک مرکزی اروپا ،بعھده
گرفته شوند .چنين امکانی آنچنان که در باال آمد ،برای مؤسسات دولتی حال اروپايی و يا کشوری ،وجود ندارد.
* -16ترانسفر  ،Transferنوعی از جابجايی مالی است ،که مؤسسات و يا کشورھای فقير و يا بخشی از جامعه ،با
دريافت پول از دولتھا و يا کشورھای قوی تر ،در سطح نسبتا ً برابری با آنھا قرار ميگيرند .يعنی نوعی توازن سازی
رفاه و وضعيت اقتصادی ،که با استفاده از امکانات مؤسسات نيرومند تر صورت ميگيرد .منظور در اينجا ،استفاده ]از
ديد برخی رسانه ھای آلمانی :سوء استفاده![ از منابع و ثروتھای آلمان ،برای بھبود وضعيت اقتصادی کشورھايی نظير
اسپانيا ،پرتقال ،يونان و نظاير آن است.
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* -17يک مؤسسه ،فرضا ً يک بانک ،دارای حجمی از دارايی ،و ميزانی از بدھيھا و يا تعھدات سپرده شده به ديگران
است .اين دو بايد نظير دو طرف يک معادله با يکديگر قابل مقايسه باشند .س ُور ُوس ميگويد :وقتی شرايط بحرانی ميشود،
شرکتھای خصوصی ھر کشوری تالش ميکنند ،حجم داراييھای خود را با ميزان بدھيھای خود در ھمان کشور خودی،
متوازن سازند .از اين رو داراييھای خارجی خود را بفروش ميرسانند ،تا در ايجاد اين توازن از منابع نقدی بيشتری
برخوردار شوند .ھمچنين دولتھا ھم به کمک شرکتھای خودی شتافته ،شرايط پرداخت وام به آنھا را تسھيل ميکنند.
* -18وقتی از بانک مرکزی يک کشور ،پولی به حساب بانک مرکزی يک کشور ديگر حوزه يورو واريز ميشود ،از
اين طريق بدھيھا و طلبھايی در نزد بانک مرکزی اروپا ،بوجود می آيند .بانک مرکزی اروپا در اين رابطه بعنوان
"مرکز تسويه  "Clearingstelleدر تمام  24ساعت داير است.
در حساب بانک مرکزی کشوری که از آن ،پول به بانک مرکزی ديگری واريز شده است ،يک"حساب مانده منفی
تارگت  ،"negativer Target 2-Saldo 2که تعھدی در برابر بانک مرکزی اروپا است باقی ميماند .برعکس ،در
حساب بانک مرکزی کشوری که اين مبلغ را دريافت کرده است ،يک "مانده مثبت تارگت positiver Target 2 - 2
 "Saldoبوجود می آيد ،که يک طلب بانک مرکزی کشور گيرنده ،از بانک مرکزی اروپا محسوب ميشود.
سيستم "تارگت  "Target 2ادامه و تکميل سيستم قبلی "حوزه واحد پرداختھای يورو des zentralen europäischen
 " Zahlungsverkehrssystems TARGETو به انگليسیTrans-European Automated Realtime Gross :
 ،"Settlement Express Transfer Systemميباشد .اين سيستم که مجموعه ای از قوانين و مقررات را در بر
ميگيرد ،برای بانکھای تجارتی ممکن ميسازد ،از يک حساب بانکی در يک کشور حوزه يورو به حساب بانکی کشور
ديگری در حوزه يورو ،پول واريز کند .دقيق تر :عمليات واريزھای بانکھای مرکزی و واريزھای يورو از طريق
سيستمھای پرداختھای بزرگ در معامالت بين بانکی ،ھمچنين ديگر انواع پرداختھای يورو ،از طريق "تارگت 2
 "TARGETتسويه ميشوند.
"حساب مانده ھای تارگت  "Target 2 -Salden 2در اين مثال ،بخشی از حرکت سرمايه نقدی را ميسازد ،که ميان
اعضاء نظام ارزی يورو از طريق اين سيستم سازماندھی ميشوند .اين در مورد بانکھای مرکزی ديگری که
درچھارچوب سيستم يورو قرار ندارند ،اما به سيستم "تارگت  "2متصل ھستند ،نظير ديگر کشورھای اروپای متحد،
ھمچنين ھمه بانکھای تجارتی در اين کشورھا ،متفاوت است .يعنی اين بانکھا در انتھای روز بايد به يک "حساب مانده
متوازن تارگت  ،"ausgeglichene Target 2 -Salden 2دست يافته ،به زبان ديگر ،حساب روز خود را ھمان روز
تسويه کنند؛ از آنجا که معامالت روزمره ای که بانک مرکزی اروپا با بانکھای ديگر انجام ميدھد ،به ھمان روز محدود
بوده ،نميتوانند به يک "قرضھای يکشبه  "Übernachtkrediteکه دريافت آنھا خود شرايط ديگری دارند ،تبديل شوند.
www.kapitalmarktexperten.de/2012/06/was-ist-target2
* -19برای درک بحران يورو ،بايد س ُور ُوس را در اينجا با دقت فھميد!
* -20دولت آلمان به دليل قدرت اقتصادی آن ،اخيراً قادر شده است ،اوراق قرضه ھای دولتی خود را حتی با عايدی
منفی برای خريدار بفروشد .يعنی خريدار ،فرضا ً يک بانک ،حاضر است ،به دولت آلمان پول قرض بدھد و نه فقط بھره
ای طلب نکند بلکه بھره ای ھم بپردازد! از اين طريق بايد با قبول خساراتی ،ارزش داراييھای يک بانک و يا شرکت،
حفظ شود .اين حالت در ماھھای اخير ،در مورد اوراق قرضه ھايی با سر رسيدھای کوتاه مدت پيش آمده است.
* -21فرار سرمايه از کشورھای "پيرامون" به کشورھای "مرکز" ،عاملی است که در پيوند با بخش ديگری از سيستم،
يعنی بدھيھای دولتی کشورھای "پيرامون" قرار دارد .ھر چه بدھيھای دولتی افزايش يافته ،نرخ بھره بانکی باال ميرود؛
نتيجتاً سرمايه گذاران و بانکھا ،برای حفظ سرمايه ھای خود که ديگر در آن کشور دارای مشتری نيستند ،به بازارھای
کشورھای مرکز سرازير ميشوند .س ُور ُوس به درستی تأکيد ميکند ،اگر دولت آلمان نگران فرار سرمايه از کشورھای
بدھکار به آلمان است ،بايد فکری به حال کاھش بدھيھای اين کشورھا بکند و نه اينکه طرح ويژه ای را و برای
جلوگيری از فرار سرمايه ھا بطورمستقل ،صيقل دھد .از آنجا که تحکيم اتحاد سياسی يک مسئله سياسی و حقوقی است
و نه مالی و اقتصادی؛ و اين نميتواند به حل معضل فرار سرمايه ھا از اين کشورھا کمکی کند.
* -22مرکز اين نھاد در شھر لوگزامبورگ ،و بر اساس قوانين اين کشور تأسيس شده ،که کار خود را از اوت سال
 2010با ھدف ارائه کمک به کشورھای حوزه يورو ،که درگير مشکالت مالی ھستند ،آغاز کرده است .اين يک نھاد
موقتی با اختيارات محدود بوده ،دوره کار آن در ژوئيه سال  2013به پايان ميرسد .از آن پس نھاد جديداً تأسيس
"مکانيزم ثبات مالی  "ESMکه ارگانی دائمی ،نسبتاً مستقل و با اختيارات گسترده است ،جايگزين آن خواھد شد.
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* -23اين نظر در روز  12سپتامبر اعالم شد .بر اساس اين تصميم ،قرارداد  ،ESMبا قانون اساسی و قوانين موجود
آلمان مطابقت دارد .البته اگر قرار باشد سطح مجاز برای پرداخت سھم آلمان که  190ميليارد يورو تعيين شده ،افزايش
يابد ،اين بايد از سوی پارلمان آلمان ھم تأييد شود.
* -24در روز  6سپتامبر سال جاری ،ماريو دراقی  Mario Draghiدر کنفرانسی در لندن و بويژه در حضور مديران
و صاحبان شرکتھا ،اعالم کرد :بانک مرکزی اروپا ،بدون محدوديت اوراق قرضه ھای دولتی کشورھای بدھکار حوزه
يورو را خواھد خريد .اين تصميم ،در بازارھای مالی تأثيرات آشکاری بنفع بھبود موقعيت يورو بر جای گذاشت.
کميسيون اروپا در بروکسل ھمچنين ،بدون تعلل از اين تصميم حمايت کرد .تنھا رئيس بانک مرکزی آلمان و بخشی از
"افکار عمومی" در اين کشور با اين تصميم مخالفت کردند.
* -25منظور نويسنده از "کمترين مقاومت" ،کمترين مقاومت از نوع موضع دولت آلمان در برابر بحران يورو ،يا
کمترين سطح مقابله با بحران است .يعنی ھمانچه که س ُور ُوس در پاراگراف قبل از آن بيان کرده است .از ديد او ،دولت
آلمان دست به حداقل اقدامات عليه بحران ميزند ،تا تنھا از فروپاشی بالفاصله حوزه يورو جلوگيری کند ،اما در
ھمانحال ،ادامه وضعيت موجود را ھم طوالنی تر ميسازد.
* -26در مقطع پايانی جنگ دوم جھانی و از روز  1تا روز  22ژوئيه سال  ،1944وزيران دارائی و رؤسای بانکھای
مرکزی  44کشور پيروز بعدی جنگ ،يک کنفرانس برگزار کردند .محل اين نشست در شھر برتون وودز در ايالت
نيوھامشاير آمريکا و ھدف از برگزاری آن ،تنظيم مجدد مناسبات مالی بين المللی پس از جنگ بود .اين موضوع به
سيستم برابری ارزھا با نرخ ثابت مربوط بود ،که قبل از ھمه ،دالر را بعنوان ارز مقياس تثبيت و بر نقش فائقه آمريکا
در جھان سرمايه داری پس از جنگ صحه گذاشت .قرارداد برتون وودز ھمچنين شامل تأسيس ارگانھای مالی و بانکی
بين المللی نظير بانک جھانی و صندوق بين المللی پول نيز ميگردد .نظريه ايجاد سيستم برابری ارزھا براساس نرخ
ثابت ،در اساس به ديدگاھھای اقتصاددان انگليسی ،ديويد ريکاردو  ،[1772 - 1823] David Ricardoبرميگشت.
براساس قرارداد برتون وودز ،ھمه ارزھا در مقابل دالر دارای نرخ برابری ثابتی بوده و دولت آمريکا پذيرفت ،در قبال
دالر موجود در بازار و ھم ارزش آن ،در صورت لزوم و بعنوان ضمانت ،طال در اختيار دارنده گان دالر قرار دھد.
اين سيستم از سال  1971و در دوران رياست جمھوری نيکسون بدليل خودداری اين کشور از فروش طالی الزم ،عمال
کنار گذاشته شد .عاقبت در سال  1973سيستم برتون وودز از ھم پاشيده ،و نرخ برابری متقابل ارزھا در برابر يکديگر
و در برابر طال ،به حالت شناور کنونی تبديل شد .يوان چين از معدود ارزھای کنونی در جھان است ،که ھنوز دارای
نرخ برابری ثابتی در برابر ارزھای ديگر است.
دولت چين از سال  ،1997نرخ برابری يوان ،پول ملی اين کشور را به نرخ ثابتی از دالر پيوند زده بود .اينکه نرخ
دالر در رابطه با نرخ ارزھای ديگر افزايش يافته و يا کاھش می يافت ،يوان ھمواره نرخ ثابتی در برابر دالر داشت .از
سال  2007بدليل فشارھای بين المللی برای کاھش ارزش آن ،دولت چين ارزش برابری يوان را به سبدی از ارزھای
خارجی که دارای نوسانات کمی بودند ،پيوند زده است .پس از اين ارزش برابری آن در رابطه با دالر ،حدود %2
افزايش يافت .بنظر منتقدين سياستھای مالی دولت چين ،ھنوز ھم پول ملی چين حدود  %15بيش از ارزش کنونی آن
قيمت دارد .تالش دولت چين برای حفظ مصنوعی ارزش پايين يوان ،بدليل ارزان ساختن صادرات اين کشور به
کشورھای غربی است.
* -27باکاھش ارزش ارز کشور بدھکار ،توليدات و صادرات آن ارزان تر شده ،در بازار داخلی قادر است ھر چه بھتر
با کاالھای خارجی رقابت کند ،به اين ترتيب ھمچنين صادرات آن ارزان تر تمام ميشود.
*" -28بيس مانور  "Baisse-Manövernبه وضعيتی اطالق ميشود ،که گروھی از دالالن بورس تصميم ميگيرند،
مشترکاً دست به اقداماتی برای کاھش قيمت چيزی و يا اوراق قرضه ھای دولتی معينی بزنند .اين اقدامات ظاھراً
غيرقانونی ھستند .س ُور ُوس معتقد است ،اگر کشوری فرضا ً يونان از حوزه يورو خارج شود ،نه فقط قادر به بازپرداخت
بدھيھای خود نخواھد شد ،بلکه ميتواند حتی به طعمه ساده ای برای بورس بازان مبدل شود ،که با زد و بند و تقلب،
ارزش اوراق قرضه ھای دولتی آن را بازھم تنزل ميدھند ،يعنی ھزينه ھای دريافت وام برای بازپرداخت وامھای سابق
برای اين دولت ،بازھم افزايش می يابند.
* -29در سال  ،1992جرج س ُور ُوس و بقيه سرمايه گذاران بر اين نظر بودند ،که پوند انگليس در وضعيتی بيش از
ارزش واقعی آن قرار دارد .آنھا معتقد بودند که ارزش پوند انگليس يا کاھش می يابد ،و يا انگلستان بايد از "سيستم
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ارزی اروپا ) " Europäische Währungssystem (EWSخارج شود .به ھمين دليل جرج س ُور ُوس و سرمايه
گذاران ديگر ،پول سنگينی را برای تضعيف پوند انگليس به بازار آوردند .بانک مرکزی انگلستان در ابتداء تالش کرد،
از طريق خريدھای حمايتی ارز خود از بازار ،ثبات پوند را تضمين کند .اما وقتی اين راه حل تأثيری نکرد ،در روز
 16سپتامبر نرخ بھره بانکی را از  %10به  %12افزايش داد ،تا جذابيت ارز پوند را افزايش داده و سرمايه گذاران را
به سپرده گذاری تشويق کند .تنھا چند ساعت بعد ،بانک مرکزی از قصد بعدی خود مبنی بر افزايش نرخ بھره بانکی تا
 %15خبر داد .سرمايه گذاران از آن جمله جرج س ُور ُوس ،اين اعالم را ناديده گرفته ھمچنان پول انبوھی را برای
تضعيف پوند و از طريق فروش استقراضی  Leerverkaufآن ،به بازار ريختند .طوری که در ساعت  19ھمان روز،
وزير خزانه داری اطالع داد که انگلستان از سيستم ارزی اروپا خارج ميشود و نرخ بھره بانکی بازھم به سطح %10
سابق باز خواھد گشت .بدنبال آن و طی  5ھفته بعدی ،ارزش برابری پوند انگليس تقريباً  %15در برابر مارک آلمان و
 %25در برابر دالر تنزل کرد.
اين داللی بر سر نرخ ارز انگليس که طی آن س ُور ُوس  10ميليارد پوند را بطور استقراضی بفروش رساند ،تا ارزش
برابری آن را کاھش دھد ،برای جرج س ُور ُوس بيش از يک ميليارد دالر سود بدنبال داشته ،و عنوان جنبی "کسی که
بانک مرکزی انگليس را ورشکست ساخت" برای او به ارمغان آورد .منبع:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfundkrise
* -30از طريق اجرای سياست کنونی بانک مرکزی اروپا ،مبنی بر خريد بدون محدوديت اوراق قرضه ھای کشورھای
بدھکار ،حوزه يورو ،در واقع بدھيھای اين حوزه تحت کنترل قرار خواھد گرفت.
* -31ھمين پيش بينی س ُور ُوس کافی است ،تا ھر آلمانی از ترس وقوع اين کابوس ،از ادامه غرغر کردن و نق زدن،
پيرامون بدھيھای کشورھای بدھکار منصرف شود!!
* -32اين اوراق قرضه ھای دولتی ھنوز خريده نشده اند ،اما سياست بانک مرکزی اروپا بر اين قرار گرفته است.
*" -33اوراق قرضه ھای بدون کوپن سود  ،"Nullkuponanleihenاوراق قرضه ھای ويژه ای ھستند ،که دارای
کوپن سود يعنی دارای سود جاری نبوده ،بلکه تنھا يک پرداخت سود کلی در انتھای سررسيد تعيين شده برای
بازپرداخت کامل وام ،صورت ميگيرد.
* -34رشد اقتصادی اسمی ،نوعی از متد محاسبه رشد اقتصادی است ،که بر محاسبه حجم توليد ناخالص ملی که بر
بيش از ميزان نرخ تورم احتمالی و يا کاھش قيمتھای ناشی از تورم منفی ناظر است ،اطالق ميگردد .در برابر آن ،رشد
اقتصادی واقعی قرار دارد ،که مبنای محاسبه آن رشد اقتصادی با توجه به احتمال نزديک به يقين ميزانی از افزايش
نرخ تورم مبتنی است .آقای س ُور ُوس در اينجا ،از مبنای رشد اقتصادی اسمی برای کشورھای بدھکار اروپا استفاده
ميکند ،از آنجا که خود در بحثھای قبلی ،از شرايط کنونی و آتی در اروپای حوزه يورو بعنوان شرايط احتمالی وقوع
تورم منفی و حتی موجود بودن آن ،يعنی قابل محاسبه نبودن سطح قيمتھا صحبت کرده است.
*" -35قرارداد بازخريدھا  ،"Repo-Geschäftenنوعی از قرارداد ميان طرفين يک معامله است ،که طی آن توافق
ميشود ،فروشنده اوراق قرضه ،در اينجا اوراق قرضه ھای احتمالی اروپايی  ،Euro Bondsاسناد فروخته شده را تحت
شرايطی برابر در زمان فروش آن ،دوباره از خريدار بخرد .اين اقدام برای بانک مرکزی اروپا بمعنی کسب وام از
طريق فروش اوراق قرضه ،و از جانب بانک تجارتی طرف آن ،بمعنی دريافت قرضی مطمئن در شکل اسناد قابل
اعتماد دولتی محسوب ميگردد.
* -36درمقايسه با ھزينه ھای وامھای ناشی از "قرارداد بازخريدھا" برای فروش و سپس خريد دوباره اوراق قرضه ھا
از خريداران ،که از ديد س ُور ُوس حتی به سطح  1درصد و يا کمتر ميرسند.
* -37منظور س ُور ُوس از "تفسير نامتقارن از ثبات پولی" ،اين است ،که سياست تأمين ثبات پولی در آلمان ،فقط بر يک
وجه از يک پديده که دارای دو جنبه متقارن ،نظير دو طرف صورت انسان است ،متوجه شده است .اين دو طرف يک
پديده ،شامل عامل تورم قيمتھا و عامل تورم منفی قيمتھا است .از ديد او ،يک تفسير درست از سياست تأمين ثبات پولی،
يعنی نگاه ھمزمان به اين دو وجه و قائل شدن نقش يکسان برای ھر دو ،در ايجاد رشد اقتصادی و يا سقوط به رکود
اقتصادی است .در صورتی که تفسير بانک مرکزی آلمان يک جانبه بوده ،يعنی تنھا بر نقش اصلی عامل تورم قيمتھا در
ايجاد عدم ثبات پولی سمت گيری شده است.
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سياست ثبات پولی در آلمان ،دارای سنتی طوالنی پس از جنگ جھانی دوم بوده و مسئول حفاظت از آن نيز ،بانک
مرکزی آلمان است .جوھر اين سياست ھمانا عدم ميدان دادن به تورم ،يعنی افزايش بيش از حد و بدتر از آن کنترل نشده
قيمتھا است که ثبات پولی را برای پيش بينی ھا واقدامات بازيگران بازار و دولت ،مشکل ميسازد .خالصه ،افزايش
قيمتھا بايد تحت کنترل کامل دولت قرار داشته باشد .جرج س ُور ُوس با چنين سياستی موافق نيست .از نظر او در اينجا،
بطور خاص در شرايط کنونی اروپای حوزه يورو خطر بروز تورم منفی يعنی توقف رشد قيمتھا و بدتر از آن عقبگرد
قيمتھا ،به اين وسيله ،بی انگيزه شدن سرمايه گذاران ،توقف رشد اقتصادی ،و تشديد معضل بدھيھای کشورھای بدھکار
وجود دارد .در ديدگاه س ُور ُوس اما ،جای يک فاکتور بسيار مھم در تحليل جايگاه اين عنصر مھم سياست اقتصادی در
آلمان خالی است:
اقتصاد آلمان ،يک اقتصاد صادراتی است؛ و ثبات قيمتھا در داخل در خدمت ثبات صادرات و رشد متوازن آن قرار
دارد .چرا آقای س ُور ُوس ،اھميت اين عامل ويژه در تعيين سياست ثبات پولی در آلمان را در نظر نميگيرد ،در طی اين
نوشته او روشن نيست .شايد ھم او درست ھمين ھسته اصلی سياست اقتصادی آلمان ،يعنی تمرکز بر صادرات را
يکی از موانع حل بحران حوزه يورو می بيند ،اما بدليل حساسيت جامعه آلمان به اين تابو ،از طرح مستقيم آن خودداری
ميکند.
ثبات قيمتھا در يک اقتصاد بسيار پيشرفته ،يعنی ثبات ارزش پول و از اين طريق قابل محاسبه شدن يک سياست رشد
اقتصادی متوازن ،که از تالطمات بزرگ مصون خواھد بود .اگر اقتصاد آلمان اين عنصر اساسی در موضوع ھدايت
متوازن رشد اقتصادی را شل کند ،در اينصورت بويژه صادرات مدواماً رشد يابنده اين کشور ھم ،دچار تالطمات
غيرقابل پيش بينی ميگردد .سوروس اما در اين چھارچوب بحث نميکند ،بلکه او با توجه به وضعيت اين لحظه
کشورھای بدھکار حوزه يورو ،محرک افزايش نرخ رشد اقتصادی در کشورھای بدھکار ،بمنظور ايجاد امکان برای
بازپرداخت بدھی ھای خود را ،ھمانا رشد قيمتھا در اين کشورھا ،از اين طريق ،ايجاد انگيزه برای سرمايه گذاری
توليدی ،سپس افزايش رشد اقتصادی متعاقب آن و در انتھا ،صادرات وسيع اين کشورھا به بازار داخلی آلمان ميداند.
اين سياست اما در صورتی که سياست ثبات پولی در قوی ترين کشور يورو ،يک جانبه ،يعنی بر جلوگيری از افزايش
قيمتھا ،و نه ھمزمان جلوگيری از غلبه تورم منفی متکی گردد ،عمالً به جايی نميرسد.
روشن است که آلمان نمی تواند ،بيکباره شاھد ھجوم گسترده صادرات کشورھای بدھکار حوزه يورو به اين کشور
گردد؛ سوسيال دموکراسی و بويژه اتحاديه ھای کارگری ،عليه شل کردن افسار کنترل قيمتھا در آلمان ايستاده ،از کاھش
قدرت خريد داخلی و افزايش نرخ بيکاری از اين طريق ،جلوگيری خواھند کرد .س ُور ُوس راز وجود اين نوع "تفسير"
از سياست ثبات پولی را به ھر دليلی ،نه در توازن قوای طبقاتی و نيازھای يک اقتصاد بويژه صادراتی در جامعه
آلمان ،بلکه عمدتاً در درک نادرست و بتون شده برخی مفاھيم مالی که از ديد او از مصائب تاريخ اخير آلمان ناشی شده
اند ،معرفی ميکند.
----در ترجمه ،انطباق محتوا با شکل بيان رايج برای خواننده رعايت شده ،مطلب در برخی نقاط تنظيم ،و صرفا ً به ترجمه فنی آن اکتفا
نشده است .محتوای مقاله ،مواضع مترجم را منعکس نساخته ،انتشار آن ،شناخت از سياستھای مالی و اقتصادی در غرب را مد
نظر دارد .ھيچگونه تغييری در محتوای مقاله صورت نگرفته است .عنوان ترجمه آلمانی مقاله منتقل شده ،اما عنوان اصلی مقاله
نويسنده ،مورد استفاده قرار گرفته است .پرانتزھا از اصل انگليسی و کروشه ھا از مترجم فارسی است .بکارگيری عالمت نقل قول
مستقيم در طرفين کلمات و عبارات ،از نويسنده و يا مترجم آلمانی است .بکارگيری ھمين عالمت گذاری برای اسامی و عناوين کم
آشنا برای خواننده از مترجم است .تأکيدات از طريق رنگ آبی از مترجم است.
عنوان اصلی مقاله در انتشار ترجمه آلمانی" :آلمان يا بايد رھبری کند و يا از يورو خارج شود"
انتشار به آلمانی 9 :سپتامبر  19 -2012شھريور  ،1391مجله "اشپيگل آنالين "Spiegel Online
عنوان اصلی مقاله در انتشار اصل انگليسی" :تراژدی اروپای متحد"
انتشار به انگليسی 7 :سپتامبر  17 -2012شھريور  2012مجله روشنفکری آمريکايی ""New York Rewiew of Book
http://www.spiegel.de/wirtschaft/george-soros-deutschland-muss-fuehren-oder-aus-dem-euroaustreten-a-854595.html
در سايت شخصی سوروس ،اين مقاله بنقل از"نيوريوک رويو اُف بوک  ،"New York Rewiew of Bookدر روز 10
سپتامبر شده است.
http://www.georgesoros.com/articles-essays/entry/the_tragedy_of_the_european_union
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