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آخش هفتهی گزضته صامبیها به نطست گشوه  02دس هاامبرسي سیانذنذ .منظارس سهباشا
گشوه  02ننست بلىه گشوهی ایت وه خردضا سا « 0222پنىشه» ماینامناذ و باه ضاى
صامبیها لباس پرضنذه بردنذ و دسخنابا ها ساه میسفتنذ .اػضای این گاشوه مایگفتناذ واه
میخراهنذ گشوه  02مذافغ خامؼهی آصاد و بشابش باضذ ،نه خامؼاهای واه دس آ لاذسد دس
ونتشل افشاد مؼذودی ایت و خرایتنذ به این تشتنب نمادی اص همبستگی و مطاسوت ینایی
سا به دننا اػال وننذ.
ولی دس هامبرسي دس منا سهبشا خها یشمایهداسی همبستگی چنذانی وخرد نذاضت.
سئنسخمهرس امشیىا ا دونالذ تشامپ ا وه (بشای عؼنه صد به پارتنن؟) اول باه ماللااد
سئنس خمهرس سایتگشای لهستا سفته برد بذو این وه یخناش ابهامی داضته باضذ گفات
وه امشیىا به ترافك پاسیس دسباسهی تغننشاد اللنمی باصنخراهذ گطت و دس بشابش هش بناننهای
اص یری گشوه  02وه خراها تداسد آصاد باضذ مماومات خراهاذ واشد .دسوالاغ تشاماپ
میخراهذ بش محػرالد فرالدی اتحادیهی اسوپا تؼشفهی گمشوی وضغ ونذ.
خهانی وشد به آ غرستی وه سهبشا دننای یشمایهداسی و ضشوتهای بضسي انتظاس
داضتنذ و یا اص آ بهشهمنذ ضذهانذ دس مؼشؼ تهذیذ ناینرنالنسا و حمایاتگشایای ایات.
بهػالوه بحشا سوبهسضذ ینایی وشه ضمالی و خاوسمنانه ه هست واه سهباشا گاشوه 02
هنچ بشنامهی مطخػی دسباسهضا نذاسنذ.
احتماالً تنها یه نمغهی سوضن دسباسهی یشمایهداسی وخارد داسد ،یؼنای بااالخشه دس
التػاد خهانی پس اص ضص یال سورد دس سضذ التػادی ،یشمایهگزاسی و دس دسآمذها ،پس
اص سورد بضسي  ،0222ضاهذ بهبرد هستن .

2

غنذوق بننالمللی پرل دس تاصهتشین بهسوصسیانیاش دسباسهی التػااد خهاانی نرضات
«خبش خرش این وه بهبرد دوسه ای التػاد خهانی حفظ ضذه و وػاذهی اضاتغال بانصتاش،
دسآمذهای باالتش و بهبرد ولی ادامه داسد» .البته هطذاسهایی ه هست «ممىان ایات واه
سضذ التػادی داسد دوس میگنشد ولی نمیترانن اعمننا داضته باضن وه مطى دسحال سفاغ
ضذ باضذف سیسههای آضىاسی وخرد داسد بیثباتی ینایی اص خملاه دس اسوپاا ،ضمطانش
حمایت گشایی بش فشاص تداسد خهانی ،و ضشایظ محذودوننذهتش مالی واه بؼناذ ننسات باه
غرسد فشاس یشمایه اص وطرسهای نرظهرس دسحال تریؼه دسبنایذ».
مغراله به نظش میسیذ دساغلب التػادهای اسوپا ضاهذ بهبرد هستن  .متریظ نشخ سضذ
ترلنذ ناخالع داخلی دس منغمهی یرسو به یاالنه  0.1دسغذ سیانذه ایات و ناشخ سضاذ دس
وطرسهای ایىانذیناوی و اسوپای ضشلی حتی بنصتش ایت .اگشچه التػاد امشیىا ضاراهذی
اص یالخرسدگی و اغغلىان سا نطا می دهذ ولی حذوداً  %0دسیال سضاذ داسد .ناشخ سضاذ
التػادی طاپن یاالنه  %0.1ایت .چنن بشخالف پانصنگاشی التػااددانا خشیاا اغالی
دسباسهی یمرط احتمالی ،یالی  5.1تا  %7سضذ داسد .حتی وطرسهای ػمذهی نرظهرس ،یؼنای
بشصی و سوینه ه اص سوردی وه دس  01ماه گزضته گشفتاس آ ضذه بردناذ داسناذ خاالظ
میضرنذ.
یرد خهانی وه سضذ منفی داضت دسماههای اخنش سوبه سضذ ایت .این بهبرد ه ػمذتا
به خاعش بهبردی ایت وه دس چنن و طاپن ضاهذ آ هستن .
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این باػث ضذ تا التػاددانا خشیا اغلی (خی پی مرسگا )با اػتماد به نفس بنصتشی
اص پایا سورد عرالنی حشف بضننذ .اگش وضؼنت یشمایهگزاسی دس وسبوواس بهبرد یاباذ،
بهبرد و سضذ یشیغتش ادامهداس اص ساه خراهذ سینذ.
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تنها التػاد مهمی وه وضؼنت خربی نذاسد التػااد بشیتاننایات واه همچناا سوناذ
واهطی داسد .پس اص تػمن تشن اتحادیهی اسوپا (بشگضیت) بنگاهها اص یشمایهگازاسی دس
بشیتاننا خردداسی می وننذ و خشیا یشمایه دس باصاسهای ماالی لناذ مترلاد ضاذه ایات.
بشایاس تاصهتشین آماسهایی وه دسباسهی سضذ ترلنذ ناخالع داخلی داسیا التػااد بشیتانناا
بشای فػ اول  0207تنها  2.0دسغذ سضذ داضته ایت وه پاینن تشین نشخ سضذ دساسوپاا ا
اصخمله دس یرنا ا ایت .ترلنذاد غنؼتی سونذ نضولی داسد و یشمایهگازاسی تدااستی ها
تغننشی نطا نمیدهذ.
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یه خانراس متریظ دس بشیتاننا با بنصتشین منضا واهص دسآمذ والؼی دس پانح یاال
گزضته سوبهسویت و دس فػ اول  ،0207دسآمذ والؼی لاب مػشف وی  %0وااهص داضاته
ایت .دسوالغ بشایاس تاصهتشین گضاسضی وه بنناد خارصف سوانتاشی منتطاش واشده ،یاه
خانرادهی چهاسنفشه (یؼنی دو آد بالغی وه واس میوننذ و دو وردن) حاذال باه یاالی
 82122پرنذ نناص داسنذ تا صنذگی متریغی داضته باضنذ و این نرع خانراسها یالی  0222پرنذ
وسشی داسنذ.
ضشایظ دس امشیىا ه چنذا دلچسب ننست .تاصهتشین آماسهای ماهانهی اضتغال باشای
ماه طوئن نطا میدهذ وه منضا اضتغال بنصتش ضذه ایت ولی بشای اولنن باس دسچناذ یاال
اخنش نشخ بنىاسی ه بنصتش ضذه ایت .افضایص بنىاسی نطا می دهذ وه اضتغالآفشینی باه
آخش خظ سینذه ایت .منضا افضایص یاالنهی مضد ا پاس اص وساش اثاشاد تارسمی ا ها
دس %0.1دسخا میصنذ و متریظ دسآمذ ه یننهخنض افضایص مییابذ .اص همه مه تش یردآوسی
دس بخص مرلذ التػاد امشیىا ینش نضولی داسد.
نشخ باصده یها دس باصاس یها امشیىا و تش اص همنطه ایت وه نطا میدهذ سابغاهای
بنن بهای یها و دسآمذ (یرد) ضشوتهای امشیىایی وخرد نذاسد.
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منحنی دسآمذ اوساق لشضه (ضىاف بنن دسآمذهای دساصمذد و نشخ بهشهی ورتاهمذد
دس باصاسهای اػتباسی) ه مسغحتش میضرد و ولتی چننن میضرد نطانهی آ ایت وه سضاذ
التػادی داسد و تش می ضرد .و ولتی وه منحنی دسآمذ اوساق لشضه ولهپا میضارد (یؼنای
دسآمذهای دساصمذد و تش اص نشخ بهشهی ورتاهمذد ایت) این وضؼنت نطانهی آ ایات
وه سورد فشاخراهذ سینذ.
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دلن اغلی وه منحنی دسآمذ اوساق لشضه داسد مسغح میضرد این ایات واه باناه
مشوضی امشیىا مػم ایت تا نشخ بهشهی پایه خرد سا وه ایااس ناشخهاای بهاشه باشای
وا یتانی دس امشیىا و حتی دس خاسج اص امشیىایت ،افضایص بذهذ .به این مؼنا وه هضیناهی
وا یتانی بشای هضینه وشد دس مغاصهها و یا بشای یشمایهگزاسی خهت گستشش فؼالنتهای
وسبوواس افضایص مییابذ .دسگضاسضی وه اص آخشین خلسهی اػضاای فاذسالسصسو منتطاش
میضرد مترخه میضری وه آ ها آمادهانذ تا نشخ بهشه سا بااصه افاضایص بذهناذ ،اگشچاه
نطانهای اص افضایص نشخ ترس وخرد نذاسد و مضدها ه بهصحمت افضایصنطا میدهنذ.
هما عرس وه یىی اصمذیشا یىی اص غنذوقهای بضسي یاشمایهگازاسی دس امشیىاا
گفته ایت «من چنضی مخالد آ چه فذسالسصسو تاونر میگفت نمیبنن  .التػاد ه چناا
وضؼنت مغلربی داسد نه گش می ونذ و نه صیادی یشد میضرد .پنا وتما ضذه ایان ایات
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وه ما بشای ورچه وشد تشاص مالی میخراهن نشخ بهشه سا افضایص بذهن نه این وه مرترس
التػاد داسد صیادی گش میونذ ولی میخاراهن ینایات پارلی سا باه حالات عبنؼایاش
بشگشدانن  .ولی اگش فذسالسصسو به این ینایت خرد ادامه بذهذ فطاس باه پااینن باش یارد و
یشمایهگزاسی بنگاهها بنصتش میضرد .تا به همنن خا ضراهذی داسی وه هضینهی وا یاتانی
دس التػادهای آینایی بنصتش ضذه ایت.
با این همه دلن اغلی تشدیذ دس خرشبننی سهبشا گشوه  02و مذیشا غانذوقهاای
یشمایهگزاسی دسباسهی التػاد خهانی این ایت وه هنچیه اص ػلا ولناذی سضاذ نااچنض
باصدهی و یشمایهگزاسی مرسد بشسیی لشاسنگشفته ایت .غنذوق بننالمللی پارل دس آخاشین
گضاسش خرد دسباسهی التػاد امشیىا پنصبننی خرد اص سضذ آ سا به  0.0دسغذ دس  0207و
 0201واهص داده و این پنصگضاسه سا وناس گزاضته ایت وه بشناماهی وااهص مالنااتی و
هضینه های دولتی دولت تشامپ مرخب بنصتش ضذ نشخ سضذ میضرد .نه فماظ ناشخ سضاذ
بنصتش نخراهذ ضذ بلىه التػاد امشیىا دس بهتشین حالت به سضذ خفند خرد اداماه خراهاذ
داد .دس حالی وه پنصنگشی دولت تشامپ بش نشخ سضذ  0دسغذی تا  0200ایتراس ایات اص
نگاه غنذوق بننالمللی پرل نشخ سضذ بالمرهی التػاد امشیىا تا  0202تنها  0.1دسغذ خراهذ
برد.
نشخ سضذ باصدهی دس التػادهای بشتشخها ه چنا اص نظش تاسیخی بسناس ناچنض ایت.
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دسحالی وه ترلنذ ناخالع یشانهی والؼی هنرص و تش اص آ منضانی ایت واه لبا اص
سورد بضسي برد ،ونابشابشی دسآمذ و ثشود دساغلب وطرسهای ػمذه ه چناا اص همنطاه
بنصتش ایت و سونذ غؼردی داسد.

10

حد تداسد خهانی ه اص حذاوثشی وه لب اص بحشا مالی خهانی به آ سینذه بارد
 %01و تش ایت.

التػاد خها ه چنا ضبنه یه صامبی ایت با وخرد این وه انذوی خرشبننی وخرد
داسد وه بؼنذ ننست مشده متحشن داسد صنذه میضرد.

اصل مقاله ر ا به انگلیسی دراین لینک بخوانیذ:
A Zombie World
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