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  اعتراف صندوق بين المللی پول به عدم تعادل های تحمل ناپذير جهانی
  کيوان. ب: پژوهش

  
  

  اندکی دربارة پيشينه و کارکردهای صندوق
.      صندوق بين المللی پول به عنوان پاسدار آيين سنتی اقتصادی به سياست خود موسوم به تعديل ساختاری ادامه می دهد

اما جارچيان رنگارنگ .  جهانی انکار نمی کنند که شربت شفابخش آنان تلخ و حتی رنج آور استرهبران آن مانند رهبران بانک
  .آن با قيافه حق به جانب تلقين می کنند که آنها به نفع عموم عمل می کنند

آنها، نخستين اقدام .  بانک های بزرگ بازرگانی درهای خود را به روی جهان سوم بستند۱۹۸۲ – ۱۹۸۱     پس از بحران 
پرداخت های .  ميليارد دالر بود۱۳۰۰ برای مجموع کشورهای درحال توسعه، بالغ بر ۱۹۹۱نپرداختن وام خارجی بود که در 

 جريان خالص سرمايه ها به کشورهای ۱۹۹۰ و ۱۹۸۳در فاصلة . خدمات وام بستانکاران فراتر از مجموع کمک ها و وام ها بود
معادل دو برابر هزينة مارشال است که بازسازی اروپا از ) در نسبت واقعی(اين مبلغ . يد ميليارد دالر رس۵/۱۵۰ثروتمند به 

  .فردای پايان جنگ دوم جهانی برپاية آن ممکن شده است
مأموريت ) همراه با سازمان های کمک و بانک های منطقه ای( صندوق بين المللی پول و بانک جهانی ۸۰     از آغاز دهة 
نک های بازرگانی و سرمايه گذاران خصوصی شوند تا از خشکيدن جريان سرمايه ها بسوی کشورهای در راه يافتند، جانشين با

اما خيلی زود .  اعالم شده بود که بايد به ياری کشورهای فقير شتافت۷طبق لفاظی های رسمی گروه . توسعه جلوگيری کنند
به اجرا درآمد، مشروط به ) ۱۹۴۴(فقت بروتون وود که توسط نهادهای مخلوق موا» فرمان جديد کمک« آشکار شد که 

از اين رو، صندوق بين المللی پول به سرريز سرمايه ها به سمت جنوب . های تحميلی برای انجام سرمايه گذاری ها است  شرط
ا اعطای دقيقاً ب. و دريافت خدمات وام ها را به نيابت بستانکاران بر عهده گرفت» وظيفة پيگردها«کمک نکرد و درعوض 

های جديد برای تعديل ساختاری است که نهادهای مالی مستقر در واشنگتن کشورهای فقير آفريقا و آسيا و آمريکای التين  وام
  .را به بازپس دادن طلب هايشان واداشت

ر از استرداد      مسئله عبارت از يک اعتبار مالی ساختگی بود، زيرا مبلغ های جديد اعطايی به کشورهای فقير بسی پايين ت
نتيجه اين که حتی يک صدم مبلغ اعطايی برای سرمايه گذاری و تأمين هزينه ها از خارج وارد . اصل و فرع وام ها بود

. چونکه اين اعتبارها از محل پس دادن طلب های بستانکاران کلوب های پاريس و لندن تأمين شده است. کشورهای فقير نشد
، در پی شورش های خونين ۱۹۸۹در فورية : بعنوان نمونه. افزايش وام چند جانبه خريداری شديعنی بدين ترتيب وام تجاری با 

کاراکاس به نشانة اعتراض بر ضد شوک شفابخش صندوق بين الملل پول و بانک جهانی، از جانب اين دو مؤسسه مالی جهانی، 
گذاشته شد؛ اين وام به منظور ) هور وقت ونزدوئالرئيس جم( ميليارد دالری در اختيار دولت کارلوس اندرس پرز ۴/۱يک وام 

  .مديريت مالی تبديل وام زيان آور بانک نيويورک که توسط نهادهای مالی واشنگتن تضمين شده بود، اختصاص يافت
  

  درمانی که جامعه مدنی را متالشی می کند
خالص ثروت ها به کشورهای دولتمند شتاب  مرحله جديدی را نشان می دهد؛ زيرا در اين سال روند انتقال ۱۹۸۵     سال 

 به عنوان – قبل از هر چيز به نام بانک های بزرگ و بستانکاران رسمی - صندوق بين المللی پول که تا آن زمان . گرفت
 ۵/۳۱ بالغ بر ۱۹۹۰ و ۱۹۸۶در فاصلة . مديريت مالی وام می پرداخت، شروع به مطالبة استرداد وام های خاص خود کرد

 درصد خروج سرمايه ها از جنوب و ۲۲ دالر به نفع صندوق بين المللی پول انتقال يافت؛ مبلغی که نمايشگر تقريباً ميليارد
شگفت آور بودن اين سيستم در اين است که کشورهای فقير از صندوق بين المللی پول حمايت . شرق به سوی شمال است

  !کنند می
برای وصول اين (هايي را که به آنها داده می شود، تأمين مالی می کنند، بلکه آنها      در واقع کشورهای بدهکار نه تنها وام 

هدف از محدوديت های شديد بودجه ای که از جانب . بايد تابع دستورهای اجاره دهندگان پول نيز باشند) پول ساختگی
 هزينه های دولتی به منظور های صندوق بين المللی پول، در چارچوب تعديل ساختاری تحميل می شود، فشردگی  هيأت
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، )يونيسف(به عقيده بنياد سازمان ملل متحد برای دوران کودکی . دستيابی به مبلغ های الزم، برای بازپس دادن وام است
جراحی های . تقريباً نيمی از هزينه ها در کشورهای بسيار وامدار آمريکای التين برای خدمات وام اختصاص يافته است

جانب صندوق بين المللی پول در چارچوب تعديل ساختاری تحميل می شود، حذف برنامه های آموزش و ای که از   بودجه
  .پرورش و بهداشت را در پی دارد

شوک درمانی صندوق .      ناکامی تعديل ساختاری که تازه ترين نمونه آن در آرژانتين و ترکيه روی داد، انکار ناپذير است
اقتصادی و متالشی شدن جامعه مدنی کشورهای وامدار شده و جهان را به سوی پرتگاه کشانيده المللی پول باعث ويرانی  بين
 کشور جهان سوم، اروپای شرقی و در جمهوری های برآمده از اتحاد شوروی سابق به کار ۸۰شوک درمانی در بيش از . است

توان   د، به کارگشايی برجستة قابل ذکری نمیوانگهی مؤسسه های واشنگتن اعتراف می کنند که در هيچ مور. برده شده است
: يک بررسی تازه صندوق بين المللی پول که هدف آن توجيه سمت گيری های اين سازمان است، روشن می کند که. اشاره کرد

د، به بر پاية بررسی های موجو(...) يا نه » عمل کرده اند" تعديل ساختاری"به يقين نمی توان گفت که آيا اين برنامه های «
. اند يا نه يقين نمی توان گفت که آيا برنامه های مورد حمايت صندوق، به بهبود کارها در زمينه تورم رشد اقتصادی انجاميده

همراه با افزايش تورم و پايين آمدن نرخ های رشد بوده ) تعديل ساختاری(در واقع اغلب به نظر می رسد که اجرای برنامه های 
  .»است

، به بزک )که بر اهميت سياست پولی در تنظيم زندگی اقتصادی تأکيد دارد( اقتصادی و سياست مونتاريستی       جزم انديشی
صندوق بين المللی پول در چارچوب . کردن شيوه هايی می پردازند که سياست های مبتنی بر آن، آفرينندة فقر و بدبختی اند

نتيجه اين که . و کنترل قيمت ها را توصيه می کند) سوبسيدها (شوک درمانی، اغلب کاهش زياد ارزش پول و حذف اعانه ها
پرهيز از «قيمت ها برای رسيدن به سطح جهانی باال می روند و به موازات آن، قدرت خريد تودة مردم به منظور تثبيت تقاضا و 

 های پيشنهادی صندوق اما، بررسی بسيار عميق اين استراتژی نشان می دهد که اقدام. منجمد می گردد» فشارهای تورم
نمونه های آن . المللی پول، به واسطة دالريزه کردن قيمت های داخلی، همزمان به رکود اقتصادی و تورم منجر می گردد بين

 درصد ۶۰ در پی کاهش ارزش پول ملی، قدرت خريد بيش از ۱۹۸۹در چکسلواکی از . در جهان سوم و اروپای شرقی بسيارند
 درصد، در لهستان ۹، توليد صنعتی در چکسلواکی ۱۹۹۱ و ۱۹۸۹در فاصلة ). ۱۹۹۲وند ديپلماتيک مه لوم. (کاهش يافته است

بنا به لفاظی های ليبراليسم نو، اين واگشت .  درصد پايين آمده است۲/۲۲ درصد و در بلغارستان ۹/۳۸ درصد، در رومانی ۵/۳۴
  .و برنامه ريزی متمرکز نسبت داده شده است» يراث کمونيسمم«به )  درغرب۳۰با وسعتی بيشتر از دورة رکود اقتصاد دهة (

 برابر پايين تر از سطح دستمزدها در کشورهای ثروتمند است، ۵۰     در حالی که در کشورهای وامدار، سطح دستمزدها تا 
بر باال رفتن بهای بلکه خواستار ثابت ماندن دستمزدها در برا» قيمت های واقعی«صندوق بين المللی پول خواستار نه تنها 

  . از اين رو، در اين کشورها سطح زندگی روز به روز پايين تر می آيد. زندگی است
تدبيرهايی که به شتاب دادن .      دومين مرحلة تعديل ساختاری مبتنی بر آزادی تجارت خارجی و گشودن مرزها است

اين آزاد سازی . ح قيمت های بازار جهانی می گرداندقيمت ها منجر می گردد، قيمت های داخلی را هم سط» دالريزه کردن«
مثالً در اروپای شرقی برداشتن ناگهانی . توأم با کم شدن قدرت خريد، موجب ورشکستگی بخش های مهم اقتصاد می گردد

ان ادامة بحر. سدهای گمرکی، تخريب صنايع داخلی و هجوم اشياء لوکس به مغازه های ورشو و پراگ را در پی داشته است
  .موازنة پرداخت ها و افزايش وام خارجی از چنين سياستی سرچشمه می گيرد

     توده های مردم که بر اثر سياست تعديل ساختاری باز هم فقير تر شده اند، ناچارند به ميزان زيادی از هزينه های غذايی 
از اين رو، در جامعه کشورهای .  می شوددر منطق اين سيستم، اغلب مازاد توليد مواد غذايی کشاورزی صادر. خود بکاهند

داد و . برای فروش در بورس کاالها در مسکو به حراج گذاشته می شود) محصول های محلی(مستقل، مواد غذايی اضافی 
يا به (» دالريزه شده«ها ميان واسطه ها و تاجران روسی و معامله گران مواد کشاورزی غربی، همواره به قيمت های  ستد
و اين در حالی است که اروپا و اياالت متحد موافقت کرده اند که به جامعه کشورهای مستقل . انجام می گيرد) قویهای  پول

  .کمک غذايی فوری بکنند
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  حراج ها
، اخراج توده ای مزدبگيران و بسته شدن »تعديل سرمايه گذاری های عمومی«     نهادهای سيستم برتون وود، در چارچوب 

: در فرهنگ جزم انديشی اقتصادی، درمان سهل و ساده است. دولتی را درخواست می کنند» بيمار«درب مؤسسه های 
دولتی، در مرحلة پيش از خصوصی سازی در چارچوب تجديد مذاکره برای دريافت وام خارجی، تابع يک » بيمار«های  شرکت
عمل در هنگام ورشکستگی، شرکت های سالم وانگهی درست مانند شيوة . زير نظر بانک جهانی می شوند» اصالحی«برنامة 

نه به مؤسسه های خصوصی، » قيمت مناسب«دولتی آرژانتين و ونزوئال مثل کمپانی های خطهای هوايی و ارتباط های دور، به 
» خصوصی سازی«در واقع دولت های اين دو کشور از درآمدهای حاصله از . بلکه به شرکت های دولتی اروپايی فروخته شده اند

در لهستان بخش مهمی از وام خارجی، در . برای بازپس دادن طلب های کشورهای عضو کلوپ پاريس و لندن استفاده کرده اند
و همچنين از سياست خصوصی سازی شرکت های ) ۱۹۹۰بيگ بنگ، ژانويه (شرايطی حذف گرديد که دولت از شوک درمانی 

  .دولتی زير نظر نهادهای واشنگتن پيروی کرد
بهمن عظيمی که از .  اين رو، بسياری از کشورهای وامدار تشويق شدند که شرکت های دولتی خود را به حراج بگذارند     از

در حقيقت، مسئله عبارت از مستعمره سازی دوباره ای . اين حراج ها به راه افتاد باعث فروافتادن شتابان بهای فروش گرديد
  .رهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی را به بهای ارزان بخرنداست که به غرب و ژاپن امکان می دهد که کشو

اين .      از جمله شرايط چند جانبه که بانک جهانی برای وام هايش قرار می دهد، مسئله آزادسازی سيستم بانکی است
. دولتی است، يا خصوصی سازی بانک های »اصالح«نوسازی به معنای گشودن بازار مالی به روی بانک های خارجی و بستن، 

بانک مرکزی، هر سه ماه يکبار از جانب صندوق بين المللی پول تفتيش می شود و هر نوع فرمانروايی بر سياست پول ملی را از 
از آن پس، نرخ بهره بنا . اعطای اعتبار اعانه ای به کشاورزان يا صنايع کوچک و متوسط محلی حذف می گردد. دست می دهد
در بسياری از کشورهای در حال توسعه اين تحول موجب شدت فعالت های ويژه سيستم . ين می گرددمع» آزاد«بر بازی بازار 

، به نوبه خود به تخريب ) درصد پول محلی۲۰با نرخ های بهره فراتر از (اين ترقی اعتبار . بانکی و باال رفتن نرخ بهره می شود
  .اقتصاد ملی کمک می کند

 بر اثر دخالت صندوق اغلب به عمل مخفی کاری بانکی می انجامد و از اين طريق به پالودن      افزون بر آن، آزادسازی مالی
پديده ای که در اروپای شرقی و جامعه کشورهای مستقل به (پول کثيف و فرار سرمايه ها به سوی حساب های خارج از کشور 

سياست «اجرای .  وام خارجی منجر می گردداين تحول به افزايش روند پيشخور کردن. کمک می کند) اوج خود رسيده است
 در بوليوی امکان داده است که دالرهای مواد مخدر که قبالً در پاناما و فلوريدا به امانت گذاشته ۱۹۸۵از سال » جديد اقتصادی

سوداگران زيرا از زمان تعديل ساختاری به تصميم صندوق بين المللی پول، مخفی کاری بانکی، . شده بود، به ميهن بازگردد
). يا جابجا کنند(مستقيماً در بانک های الپاز بپااليند ) با نرخ های بهرة باال(بوليوی را قادر گردانيده است که پول کثيف شان را 

 به - که يک روبرداشت از مدل بوليوی است - بر اساس رهنمود صندوق بين المللی پول ۱۹۹۱در پرو اصالح سيستم بانکی از 
  .ر فوجی موری، عمليات پااليش پول مواد مخدر را در بانک های بازرگانی محلی آسان کرده استرهبری رئيس جمهو

  
  عدم تعادل های تحمل ناپذير

      در يک گزارش جديد دربارة چشم اندازهای اقتصاد جهانی، صندوق بين المللی پول از عدم تعادل فزاينده بين کشورهای 
اظهار نگرانی کرده ) مخصوصاً کشورهای اتحاديه اروپا و ژاپن(و کشورهای دارای مازاد ) بطور عمده اياالت متحد(دارای کسری 

فراسوی حسن تعبيرها و اثبات ها از راه متضاد، نويسندة گزارش دامنة واقعی فاجعه های اقتصادی آينده را آشکار . است
  .افتد؟ می توان گفت از گرسنگی می ميردهنگامی که ماهی بزرگ همه ماهی های کوچک را بخورد چه اتفاق می . کند می

.      پل اونيل رئيس خزانه داری آمريکا عقيده دارد که هيچ دليلی برای نگرانی دربارة کسری موازنة تجاری آمريکا وجود ندارد
ی با اينهمه، اين گفته مانع از آن نيست که نهادهای مال. است» مفهومی بی معنا«او تأکيد می کند که کسری کنونی 

. المللی اين عقيده را  نپذيرند؛ بخصوص صندوق بين المللی پول در اين مورد هم آوا با کسانی است که هشدار می دهند بين
  .وام خارجی اياالت متحد دير يا زود نتيجه های بين المللی بسيار با اهميتی در پی دارد
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 انتشار يافت ۲۰۰۲ اکتبر ۲۲ق بين المللی پول که در      يک فصل کامل گزارش دربارة چشم اندازهای اقتصادی جهانی صندو
از يک سو و ) در رأس آنها اياالت متحد(به عدم تعادل ساختاری فزاينده در درون اقتصاد جهانی بين کشورهای دارای کسری 

  .ملت های دارای مازاد مثل اروپا و ژاپن از سوی ديگر اختصاص يافته است
های صندوق بين المللی پول در مقدمه گزارش خود بيان می کند که منظور از اين      کنت روگوف مدير بخش پژوهش 

تاريخ خالف » آيا عدم تعادل های جديد مالی کنونی بين کشورهای صنعتی قابل تحمل است«بررسی اين است که معلوم کند 
  .آن را ثابت کرده است

سری جاری اياالت متحد متمرکز می شود، پژوهش به روش      روگوف توضيح می دهد با اينکه معموالً توجه روی دامنة ک
نتيجه بوجود آمده اين است که اکنون يک اختالف . کسری يک کشور مازاد کشور ديگر را تشکيل می دهد: کلی توجه دارد

صوصاً منطقة يورو و مخ( درصد توليد ناخالص بين المللی بين مازادهای جاری اروپای غربی و آسيای شرقی ۵/۲متعادل با 
در آنچه مربوط به دامنة مبادله های تجاری است، اين عدم . و کشورهای دارای کسری و در رأس آنها آمريکا وجود دارد) ژاپن

  .تعادل ها عمالً در کشورهای صنعتی شده پس از جنگ به سطح کامالً بی سابقه ای رسيده است
 اين عدم تعادل ها بسرعت زير و رو می شوند و موجب اختالل در      موضوع اين بررسی مخصوصاً ارزيابی اين خطر بود که آيا

نرخ های تبديل ارز می گردند و نيز پی بردن به اين نکته است که آيا اصالح بسيار کند آنها ممکن است؟ تحليلی که اين 
  .دنی تر استگزارش ارايه می کند و نيز گرايش های اقتصاد جهانی اين فکر را القاء می کند که فرض دوم باورکر

 ۱۹۹۰     گزارش از اين يادآوری می آغازد که کسری بودجه های خارجی در منطقه های بزرگ صنعتی بطور منظم طی دهه 
  .افزايش يافته و نگرانی های زيادی را در زمينه احتمال تعديل اساسی و اختالل در نرخ های اصلی تبديل ارز را برانگيخته است

شی از اين واقعيت است که پول ملی مورد استفاده در جهان دالر است، يعنی پول کشور با بيشترين      بی ثباتی بالقوه نا
سيستم مالی بين المللی بزرگترين ثبات اش را هنگامی شناخت که موضع خارجی کشور « . کسری خارجی لحظه روبرو است

و بزرگترين بی ثباتی اش در . ال معيار جهانی بودفرمانروا قوی بود؛ چنانکه اين حالت بريتانيای کبير در عصری بود که ط
  .»هنگامی بود که موضع کشور فرمانروا شکننده شده بود

 ميليارد ۲۳۰۰وام کلی خارجی اکنون تقريباً به .      اين گفته که اقتصاد آمريکا در تنش است از سادگی سرچشمه می گيرد
توليد ناخالص بين المللی % ۴۰ به ۲۰۰۷م خارجی بخاطر اينکه در اگر گرايش کنونی ادامه يابد، وا. دالر بالغ می گردد

  .رسد، دوبرار می شود می
تا زمانی که ارزش .      افزايش عدم تعادل موازنة خارجی آمريکا ورود سرماية بيش از يک ميليارد دالر در روز را ايجاب می کند

اما .  دوام داشت، اين جريان توانست ترميم پذير باشد۲۰۰۲ال  تا آغاز س۱۹۹۵دالر رو به افزايش بود، چنانکه اين حالت از 
نخست، ورود سرمايه ها به اياالت متحد و ارزش يابی ارزش دالر که نتيجه آن . وضعيت امروز بطور بنيادی تغيير يافته است

فس خود نتيجه چيزی آشکار است که لطمه های شديد کنونی در ن. است، مبتنی بر فرضيه سودهای همواره مهم تر بوده است
  .می نامد که با انقالب تکنولوژی های انفورماسيون در پيوند است» افراط های مالی«است که صندوق بين المللی پول آن را 

     سهم سرمايه در جستجوی هرچه بيشتر سود موجب ارزش يابی دالر شده است که برای سرمايه گذاران خارجی اضافه 
اما اين روند اکنون می تواند شروع به تغيير وضعيت کند و . هم جديد سرمايه تحرک می بخشدارزش توليد می کند و به س

اين گزارش نشان می دهد که اگر ارزش . موجب بحران عظيمی گردد که دامنة بالقوه آن را رقم های گزارش ترسيم کرده است
نوز بيشتر و حتی شکست دارايی های آمريکا را در پی  آغاز شده وارونه شود، اين امر می تواند افول ه۱۹۹۵يابی دالر که از 

  .داشته باشد
  

  وام های غير قابل تحمل
شکاف کنونی بين افزايش تقاضای درونی واقعی و توليد «     طبق متن گزارش نتيجه وضعيت هرچه باشد، روشن است که 

، اياالت متحد نمی تواند به وام گرفتن از بقية نمی تواند بطور نامحدود حفظ شود؛ به بيان ديگر» کشورهای کسری دار«واقعی 
  .جهان برای تأمين هزينه های فزونتر از درآمد ملی ادامه دهد و تقاضای واقعی درونی نيز ناگزير تقليل می يابد

د جهانی با با اينهمه، در آن زمان تأثيرهای آن در اقتصا.  روبروه بوده ايم۱۹۸۰     ما قبالً با چنين سناريويی در پايان دهة 
و تأثيرهای هزينه های دولت آلمان در هنگام وحدت دو بخش آلمان از يک سو، » شعله ور شدن تقاضا در منطقة يورو و ژاپن«
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اما آنها برای درازمدت . اين روند ها در آن دوره تأثير ثبات دهنده داشت. و باال رفتن نرخ سوداگری از سوی ديگر کاهش يافت
  .در سيستم بانکی ژاپن و صنعت ساختمان مسئله هايی ايجاد کردند، مسئله هايی که تا امروز فعليت دارندقابل اتکاء نبودند و 

     کوتاه سخن، بسيار بعيد است که منطقة يورو و آسيای شرقی در موقعيتی باشند که کاهش تقاضا در همه جا را جبران 
ور از روبراه کردن وضعيت اقتصاد جهانی در هنگامی که تقاضای د. اين کمتر چيزی است که در اين باره می توان گفت. کنند

آمريکا کاهش می يابد، آخرين رقم ها نشان می دهند که منطقة يورو بيش از هميشه به بازار آمريکا برای برانگيختن رشد خود 
  . طقه را تشکيل می دهد درصد رشد کلی من۱/۰در جريان سه ماهه دوم سال جاری، رشد تقاضاهای داخلی تنها . بستگی دارد

 درصد بود و چشم اندازها برای سه ماهه سوم ۴/۱نرخ رشد کنونی منطقه طی سه ماهه دوم » « اکونوميست«     به نوشته 
در . سه ماهه پياپی سقوط کرد" تجارت"شاخص اتکايش در « : رشد آلمان می تواند دوباره منقبض شود. »هنوز بدتر است

کارشناسان زيادی در تنزل پيشگويي هاي شان به . بر پول قوی و سقوط نرخ سهم ها فروکش کرده استمنطقة يورو، تقاضا بنا 
  .» تجديد نظر کرده اند۲۰۰۲ درصد برای رشد سال ۱کمتر از 

اکنون می کوشد از بحران مالی با همه )  BOJ(تا حدی که بانک ژاپن .      در بسياری از جنبه ها وضع ژاپن هنوز بدتر است
آخرين کوشش در زمان همانا اعالم بازخريد سهم ها در اوراق بهادار مهم بانک های عمده بمنظور . يله ها جلوگيری کندوس

  .حفظ نرخ سرمايه گذاری های سالم مالی پايين تر از قاعده هایس بين المللی است
را رد کرده است که طبق آن با کاهش      رکود اقتصادی های آلمان و ژاپن سناريوی مورد عالقه صندوق بين المللی پول 

ارزش دالر و تنزل تقاضای داخلی آمريکا که با ترقی تقاضا در بقيه جهان جبران می شود، آرام آرام به حالت عادی باز می 
  .گرديم

لی      آنها خود را به سمت سناريوی فاجعه باری هدايت می کنند که در آن دالر بطور خطرناک غرق می شود، تقاضای داخ
آمريکا افول می کند و به سقوط به مراتب فزونتر تقاضای جهانی می انجامد و در همان حال رشد در اروپا و آسيای شرقی به 

  .دليل کاهش صادرات به سمت بازار داخلی آمريکا شرايط مساعدی برای واگشت شديد اقتصاد جهانی فراهم می آورد
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