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ﺑﻪ ﯾﺎد ارﻧﺴﺖ ﻣﻨﺪل

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ .ﻗﺼـﺪ ﻣـﻦ در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن
دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در  ۲۰۰۸-۲۰۰۷آﻏﺎز ﺷـﺪ ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ ﺻـﺮﻓﺎُ ﺑﺤـﺮان ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻃﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد؛ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ از ﺳـﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۸۰ﺑـﺎ اﺟـﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﮐﻮد ﺑﺰرگ  ۲۰۰۹ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻧﯿﺎﻓـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻨـﻮز اداﻣـﻪ دارد و اﻣـﺮوز ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮان ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی دﻫـﻪ  ۱۹۷۰ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺣﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﺑﻼواﺳـﻄﻪ آن ﮐـﻪ ﮐﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ
ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﯿﮑﺮد.
رﺟــﻮع ﺑــﻪ ﻣــﺎرﮐﺲ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿــﻞ اﯾــﻦ ﺑﺤـﺮان ﺿــﺮوری و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ ﺑــﻮد .در واﻗــﻊ ﻫــﯿﭻ ﺗﺌــﻮری دﯾﮕــﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺗﺌـﻮری ﺑﺤـﺮان ﻣـﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﻌﺘﺒـﺮی ﺑـﺮای ﺑﺤـﺮان ﮐﻨـﻮﻧﯽ اراﺋـﻪ دﻫـﺪ .در
اﺳــﺘﺪﻻل اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ارﺗــﺪوﮐﺲ ﻣﻔﻬــﻮم ﺑﺤـﺮان ﺟــﺎﯾﯽ ﻧــﺪارد .در ﺑــﺎور ﻣﺘﻌﺼــﺒﺎﻧﻪ اﯾــﻦ اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﺑــﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ٬ﺟﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﺤـﺮان ﻧﯿﺴـﺖ .آﻟـﻦ ﮔﺮﯾﻨﺴـﭙﻦ ،رﺋـﯿﺲ
ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺪرال رزرو اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه در ﺳـﺎل  ۲۰۰۸ﮔﻔـﺖ وﻗﺘـﯽ ﺑﺤـﺮان دﯾﮕـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﮑـﺎر ﻧﺒـﻮد اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن
ارﺗﺪوﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﻬﺎن اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ،ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺑﺮ اﺳـﺎس
ﻣﻌﯿﺎر »ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد« ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ از دﻫـﻪ ،۱۹۸۰
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎم دوره ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺣﯿﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳـﺖ
ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺑﺤـﺮان ﮐﻨـﻮﻧﯽ را ﻫﻤﭽـﻮن ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺗﻮﺿـﯿﺢ داد .ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ
ﻗﺒـﻮل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در دﻫـﻪ  ۱۹۷۰ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﺤـﺮان ﮐﻨـﻮﻧﯽ اﺳــﺖ،
ﻧﻤــﯽﺗــﻮان ﺑــﺪون ﻟﻄﻤــﻪ زدن ﺑــﻪ اﻋﺘﺒــﺎر اﺳــﺘﺪﻻل ٬ﺗﺤــﻮﻻﺗﯽ ﮐــﻪ در ﻃــﻮل ﺑــﯿﺶ از  ۳۵ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺗﻔــﺎق
اﻓﺘﺎده را دﺳﺘﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺤﺮان ﻃـﺮح ﮐﯿﻨـﺰی ﺑﺎﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در دﻫـﻪ  ۱۹۷۰ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی ﺑـﺎ
ﺑﺤﺮان ﻃﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ دارد.
ﻧــﺰد ﻣــﺎرﮐﺲ ،ﺑﺤ ـﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی اﻟﺰاﻣ ـﺎً ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﻘﻮط ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﻧﯿﺴــﺖ .ﺧــﻮاﻧﺶ ﻋﻤﯿــﻖ آﺛــﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی
ﻣﺎرﮐﺲ و ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ
اﺳﺎﺳــﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳــﺖ :ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾــﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ اﻧﺒﺎﺷــﺖ ارزش و ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ
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ﺗﺤﻘـــﻖ ارزش .ﺑﺤـــﺮان ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿـــﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﻫﻤـــﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿـــﺎن اﯾـــﻦ ﺿـــﺮبآﻫﻨﮕﻬﺎی اﺳﺎﺳـــﯽ اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ
ﻫﻤﭽﻮن »از ﺿﺮب اﻓﺘﺎدن« ارﮔﺎﻧﯿﺰم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾـﺪار ﻣﯿﺸـﻮد .ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﻋﺎﻣـﻞ اوﻟﯿـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪ از ﺿﺮب اﻓﺘﺎدن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال از دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺷـﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾـﺪی اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺗـﻮازن ﻧﯿﺮوﻫـﺎ
ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد :در اﯾـﻦ ﺗـﻮازن ﺟﺪﯾـﺪ ﻗـﻮا ،ﻧـﺮخ اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺑﻄـﻮر ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی اﻓـﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﺣﯿﺎٔء ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎرآوری ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﮐـﺎر و در ﻧﺒـﻮد ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳـﻮدآور در ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧـﺮخ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﯾﮑﺴـﺎن ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮی
ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻣﯿﺸــﺪ :از دﻫــﻪ  ۱۹۸۰ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻃــﺮف در ﻫــﺮ ﺳــﻪ ﻗﻄــﺐ اﻗﺘﺼــﺎد ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﺑﻄــﻮر

ﻣﺪاوم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻨﺪ ﺷـﺪن ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘـﻖ ارزش را
ﺑــﻪ ﻋﻘــﺐ اﻧــﺪاﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿــﻪ ﺑــﻮد .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺻــﻮرت ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ ﻓﺰاﯾﻨــﺪهای از ارزش اﺿــﺎﻓﻪای ﮐــﻪ ﺟــﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ،و از
ﺟﻤﻠــﻪ ﻻﯾــﻪﻫﺎی ﺗﺤﺘــﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌــﻪ رﺳــﯿﺪ .ﺑﻌﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ،ﻃــﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺗــﺎ ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪاد ،ﺑـﺪون ﺑﺤـﺮان ﻋﻤـﺪهای ﻋﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺤﺮان در آﻏﺎز در ﺳﺎل  ۲۰۰۸-۲۰۰۷ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺼﻮرت رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۹درﺑﯿﺎﯾـﺪ
ﺑﺼﻮرت »ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ« ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ دﻫﻪ  ۲۰۱۰ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺮﮔـﺰ اﯾﻨﭽﻨـﯿﻦ اﻧﺒﺴـﺎﻃﯽ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،ﺟﻠـﻮی
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ »ﻫﻨﺠـﺎر« ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﭘـﯿﺶ از ﺑﺤـﺮان
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .در دﻫﻪ  ۲۰۱۰ﺑﺎرآوری ﮐـﺎر و ﻧـﺮخ اﻧﺒﺎﺷـﺖ در ﻗﻄـﺐﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄـﻮر ﺑـﯽﺳـﺎﺑﻘﻪای
ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧــﺪ .ﻃــﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﺑﺴــﺘﺮ ﺑﺤ ـﺮان ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،و در ﻣــﻮاردی ﻫﮋﻣــﻮﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﺷﮑﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺮانِ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﮋﻣـﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑﺨـﻮد ﺑﮕﯿـﺮد .ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﺑــﯽﻋــﺪاﻟﺘﯽ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳــﺘﯽ و ﺗﺨﺮﯾــﺐ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﻣﻨﺠــﺮ ﺷــﻮد .ﺑﻌﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ در ﺑﺴــﺘﺮ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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ﺑﺮﻧﺪان ﻫﺎروی در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ١ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤـﺮان ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را »ﺑﺤـﺮان
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری« داﻧﺴــﺖ؟ اﺳــﺘﺪﻻل وی اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد در دﻫــﻪ  ۲۰۱۰اﺣﯿــﺎء ﺷــﺪه اﺳــﺖ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺤـﺮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری داﻧﺴـﺖ .اﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل
ﻏﻠﻂ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣـﺎ ﻣـﺎ دو ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟـﺪای
از ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻧــﺪارﯾﻢ؛ ﺟﺎﻣﻌــﻪ از ﻣﻨﻈــﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﺟﺎﻣﻌــﻪ از ﻣﻨﻈــﺮ ﻣﺰدﺑﮕﯿــﺮان .اﮔــﺮ ﻃــﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء ﺧﻮد اداﻣـﻪ ﻣﯿﺪﻫـﺪ ،در ﺑﺴـﺘﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﺑﻘـﺎء ﺧـﻮد اداﻣـﻪ ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـﺖ
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺻـﻠﺢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﮐﻨـﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪ  ۲۰۱۰ﺑﺮ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد )ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎﻫﺶ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  (۲۰۰۸-۲۰۰۷و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﮐﻮد ﺑﺰرگ ،ﻓﺎﺋﻖ آﻣـﺪه ﺷـﺪه اﻣـﺎ ﺑﺤـﺮان ﻃـﺮح
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺤﺮان ﻃﺮح ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳـﻮد در
دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺑﻮد .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ اﺛ ـﺮات دو ﺑﺤ ـﺮان ﺑــﺎ دو ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اوﻟــﯽ ﺑــﺎ ﺗﺮﮐﯿــﺪن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺒﺎب ﻣـﺎﻟﯽ دوران ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال آﻏـﺎز ﺷـﺪ و دوﻣـﯽ در زﻣـﺎنﻣﻨـﺪی ﺧﯿﻠـﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽﺗـﺮی ﺣـﮏ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪای ﮐﻪ از ﻧﻈـﺮ زﯾﺴـﺖﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ دوام ﻧﯿﺴـﺖ .ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی
ﺑﺰرگ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺣﯿـﺎت وﺣـﺶ رﺳـﻮخ ﮐـﺮده و دﯾﮕـﺮ
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺗﻤﺎس ﻣﺪام ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺮورﺷﯽ و ﺣﯿﻮاﻧـﺎت وﺣﺸـﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ،ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ
را ﺑﺮای ﭘﺮورش اﻧﻮاع وﯾﺮوﺳﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺤﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻪ »ﻗﻮی ﺳﯿﺎﻫﯽ« ٢اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻃﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ اﺛﺮات ﻣﺮﮐﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷـﺪﯾﺪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ؛ اﺳﺘﺜﻤﺎری ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ.
از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻈـﺎ ِم درﻣـﺎﻧﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﻃـﻮل ﭼﻬـﺎر دﻫـﻪ ﺳـﻠﻄﻪ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم ،ﻗﺮﻧﻄﯿﻨـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و دﯾﮕـﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ را ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﺮای ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮدن اﺛـﺮ ﭘﺎﻧـﺪﻣﯽ
ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷــﺖ؛ واﮐــﻨﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧــﻪﺗﺮ ﺑــﻪ ﭘﺎﻧــﺪﻣﯽ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﺴــﺖ اﺛــﺮ آن ﺑــﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎم ﺑﻮدﺟـﻪای ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ آﯾـﯿﻦ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و
ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ّ

1

https://marxandphilosophy.org.uk/reviews/17948_global-crisis-and-the-reproduction-of-capital-bystavros-tombazos-reviewed-by-brendan-harvey/
٢رﺧﺪادی ﻧﺎدر ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ]م.[.
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ﮐﻤﯽِ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ دﯾـﺪه اﺳـﺖ ،اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ّ
آنﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﺠﺎﯾﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳـﺎﻟﻬﺎی آﻏـﺎزﯾﻦ دﻫـﻪ  ۲۰۱۰در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺣﻮزه ﯾﻮرو و ﺑﺨﺼﻮص ﯾﻮﻧﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آن ﻧﺒـﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ :ﺑﻌﻬـﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ در اﺑﻌﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ.
اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺘﻔــﺎوت ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺑــﺎ ﻧﻄــﻖﻫــﺎی ﺿــﺪﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈــﺮهای ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﺮاﻫﻨــﺪ؛
ﻧﻄﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣـﺎً و ﻫﻤﯿﺸـﻪ رﯾﺎﮐﺎراﻧـﻪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎﺗﯽ در
ﮔﻔﺘﻤــﺎن ﺣــﺎﮐﻢ ﻫﺴــﺘﯿﻢ .ﻫــﺪف از اﻧﺤ ـﺮاف از ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ از آﻏــﺎز دﻫــﻪ  ۲۰۰۰ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻃــﺮح
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻧﺒــﻮد .ﺑــﺮﻋﮑﺲ ﻫــﺪف از اﯾــﻦ اﻧﺤﺮاﻓــﺎت اﯾــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﺟــﺎی ﻣﻤﮑــﻦ ﺑﻘــﺎء اﯾــﻦ ﻃــﺮح
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﻗـﺮار دارﯾـﻢ .اﮔـﺮ ﻃﺒﻘـﺎت ﺣـﺎﮐﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن آﻧﻬـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از اﺻـﻮل ﻣﻘـﺪس
آﯾــﯿﻦ ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم را ﮐﻨــﺎر ﻣﯿﮕﺬارﻧــﺪ اﯾــﻦ ﮐــﺎر را ﻓﻘــﻂ ﺑ ـﺮای ﺣﻔــﻆ آن اﻧﺠــﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ .ﮐﺴــﺮی ﺑﻮدﺟــﻪ و
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪه ،ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ رو اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ ،ﺑـﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ،ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی رﯾﺎﺿـﺘﯽ اﯾـﻦ
ﺑﺎر ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﺿـﺮورت رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎدل و ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻗﺎ ِ
ﺑـﻞ ﺗﻘﺒـﻞ ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺸـﺖ .ﻃﺒﻘـﺎت
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ارزشزداﯾﯽ داﺧﻠﯽ« ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕـﺮی ﻧﺪارﻧـﺪ:
ارزشزداﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺣﺬف ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ و رﯾﺎﺿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان.
در ﻧﺒــﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﯽ اروﭘــﺎﯾﯽ ﯾــﺎ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﻧــﺰد ﻃﺒﻘــﺎت ﺣــﺎﮐﻢ ،ﺑﺤ ـﺮان ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﺳــﺎﻟﻬﺎی
ﭘﯿﺶرو ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺧﻮدﺷــﺎن را ﺑ ـﺮای ﺧــﺮوج از اﯾــﻦ ﺑﺤ ـﺮان ﺗــﺪارک دﯾــﺪه و ﺗﺤﻤﯿــﻞ ﮐﻨﻨــﺪ ﯾــﺎ ﻧــﻪ .ﭼﻨــﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪای
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﺎوروس ﺗﻮﻣﺒﺎزوس
اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۲۰
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ﻓﺼﻞ اول
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺤـﺮان ﺟﻬــﺎﻧﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۲۰۰۷-۸در اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه آﻏــﺎز و ﺳــﭙﺲ در ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﯿــﺎ ،ﺑــﻪ
ﺧﺼﻮص در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ و ﺑﺨـﺶ ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺤـﺮان
ﺳـــﺎﺧﺘﺎری ﻋﻤﯿـــﻖ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳـــﺖ .ﺑﻄـــﻮر دﻗﯿـــﻖﺗـــﺮ اﯾـــﻦ ﺑﺤـــﺮان ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧـــﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳـــﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺷـﮑﻠﯽ ﻣﺸـﺨﺺ و ﻣﻌـﯿﻦ ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻋـﺪ و
رﻓﺘﺎرﻫــﺎﯾﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ از ﻧﻈــﺮ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﯾــﺪار ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ .ﻫﻤــﯿﻦ ﺑــﻪ ﻣــﺎ اﺟــﺎزه ﻣﯿﺪﻫــﺪ ﮐــﻪ ﻋﺼــﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را دورهﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ» .ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم« ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺑـﻪ »وﺟـﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ« ﺟﺪﯾـﺪی دارد ﮐـﻪ از دﻫـﻪ
 ۱۹۸۰ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ »آﯾـﯿﻦ« ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻓـﺮض اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ﮐـﻪ »ﺑﺎزارﻫـﺎ
ﺧـــﻮد را ﺗﻨﻈـــﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨـــﺪ« ،ﻧﻤﯿﺘـــﻮان ﻣﻨﮑـــﺮ وﺟـــﻮد »ﺗﻨﻈـــﯿﻢ« ﻧـــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺷـــﺪ :ﻓﻘـــﺪان »ﺗﻨﻈـــﯿﻢ« ﯾـــﺎ
»ﺗﻨﻈﯿ ِﻢ«ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد »ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺗﻨﻈﯿﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ »ﺗﻨﻈـﯿﻢ« ﮐﯿﻨـﺰی ،ﮐـﻪ در دوره ﺳـﯽ ﺳـﺎﻟﻪ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق دارد.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ از »ﺑﺤﺮان« ،ﯾﺎ »ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ادواری« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ راﯾﺞ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻـﻞ
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﻈﻢ اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺪ ،و ﯾـﺎ »ﺑﺤـﺮانﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎری« اﺳـﺖ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌـﺪدی »ﺑﺤـﺮان
ﺳــﺎﺧﺘﺎری« را ﻫﻤــﺎن اﻣــﻮاج ﺑﻠﻨ ـ ِﺪ اﻧﻘﺒــﺎض اﻗﺘﺼــﺎدی )اﻓــﺖ ﻧــﺮخ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻓــﺖ رﺷــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ
داﺧﻠـــﯽ( ﺗﻌﺮﯾـــﻒ ﮐﺮدهاﻧـــﺪ ﮐـــﻪ در آﻧﻬـــﺎ دورهﻫـــﺎی ﺑﻬﺒـــﻮد و رﺷـ ِ
ــﺪ ﻣﺠـــﺪد ﺿـــﻌﯿﻔﺘﺮ و رﮐﻮدﻫـــﺎی ادواری
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﻧﺪ)ﻣﻨﺪل.(۱۹۹۵ ،
ﺧــﻮد ﻣــﺎرﮐﺲ ﻓﻘــﻂ ﺑﺤ ـﺮانﻫــﺎی ادواری را ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐــﺮد ﭼ ـﺮا ﮐــﻪ ﻣﺴــﺌﻠﻪ اﻣــﻮاج ﺑﻠﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻻزﻣــﻪاش دوره
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭘـﺲ از ﻣـﺮگ او ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ .ﻣـﺎرﮐﺲ ﺑﺤـﺮانﻫـﺎ را
زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎن ﭼﺮﺧـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ژوزف
در ﺑﺴﺘﺮ »ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ« )ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻮﺗﺎه(
ٔ
ﺷﻮﻣﭙﯿﺘﺮ آن را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ »ﭼﺮﺧـﻪ ﮐﻨـﺪارﺗﯿﻒ« ﯾـﺎ ﭼﺮﺧـﻪ ﺑﻠﻨـﺪ» ،ﭼﺮﺧـﻪ ﺟـﻮﮔﻠﺮ« ﯾـﺎ ﭼﺮﺧـﻪ ﮐﻮﺗـﺎه ﻧﺎﻣﯿـﺪه
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اﺳﺖ .ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ دوره ده ﺳـﺎﻟﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻘﻄﻌـﯽ از آن ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ ١ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘـﺎت ﺑﻨـﺎ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒـﺎرزه ﺧﻮدﺟـﻮش و ﺑﻼواﺳـﻄﻪ ﻃﺒﻘـﺎت ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗـﻮازن ﻗـﻮای اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻫـﺮ
ﻣﻘﻄﻊ از ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧـﺮوج از ﺑﺤـﺮان ادواری ،ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن
ﺳﻄﺢ ﻣﺰدﻫـﺎ ﮐـﻪ اﺛـﺮ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺮ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد دارد ،ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ را ﺑـﻪ اﻓـﺰودن ﺑـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش و ﺟـﺬب
»ﻣﺎزاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ »ﻣﺎزاد« ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ
ﮐــﺎرﮔﺮان ﺑ ـﺮای ﺗﺤﻤﯿــﻞ ﻣﺰدﻫــﺎی ﺑــﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺟــﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿ ـ ِﺮ در ﮔــﺮدش ﺑــﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺷـﺪه ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺎرﮐﺲ
دوره ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن ﮔـﺮدش ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﯿﮑﺲ اﺳـﺖ :ﺧﯿﻠـﯽ ﭘﯿﺸـﺘﺮ از آﻧﮑـﻪ ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﯿﮑﺲ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮد» ،اﺳﺘﻬﻼک روﺣﯽ« ٢ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﻣﯿﺸﻮد.
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺴــﺘﺮده در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﯿﮑﺲ ،ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی زﯾــﺎد و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ »داغ ﮐــﺮدن
اﻗﺘﺼﺎدی« ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎزاد ارزش ﺑﺎزاری ﺷﺪه و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اداﻣﻪ ،ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ
ﺳــﻮد ﺑــﻪ ﺑﺤـﺮان ادواری و اﻓــﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑــﺎری ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣــﺪ .ﺑــﺰرگ ﺷــﺪن »ارﺗـﺶ ذﺧﯿــﺮه ﺻــﻨﻌﺘﯽ« ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰدﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺮﺧـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﺷـﺮوع ﺑـﺎزﻣﯿﮕﺮدد .ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮش ﺑـﺮ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ،ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭼﺮﺧـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ را ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﯿﮑﻨﺪ :ﺑﺤﺮان ،ﺑﻬﺒﻮد ،داغ ﮐﺮدن و ﻏﯿﺮه )ﻣﺎرﮐﺲ.(۱۹۷۶ ،
ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻣــﺎ از ﺑﺤـﺮان ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺑــﺮ ﺗﺌــﻮری اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣــﺎرﮐﺲ ﺑﻨــﺎ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﻣــﺎرﮐﺲ ﺑــﻪ ﺑﺤـﺮان
ﺳﺎﺧﺘﺎری )ﯾﺎ اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ( ﻧﭙﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ در آﺛـﺎرش ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﻨﺴـﺠﻤﯽ از ﺗﺌـﻮری ﺑﺤـﺮان
ﭘﯿـﺪا ﻧﻤـﯽﮐﻨــﯿﻢ ،اﻣـﺎ ﻧﻘــﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺳﯿﺎﺳــﯽ او ،ﺑـﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺗﺌــﻮری ارزش و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐــﻪ در ﺳـﻪ ﺟﻠــﺪ
ﮐﺘﺎب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،اﺑـﺰار ارزﺷـﻤﻨﺪی ﺑـﺮای ﻓﻬـﻢ ﺑﺤـﺮانﻫـﺎی ادواری و ﺳـﺎﺧﺘﺎری و از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اول ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﺎرﮐﺲ (۱۹۹۲ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ« اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﻓﺼﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ
١ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ) ( constantﻣﺎرﮐﺲ آن ﺑﺨﺶ از ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ارزش آن ﺗﻐﻴـﺮ ﻧﮑـﺮده و ﻋﻴﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﯿﺸـﻮد )ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ٬ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ٬ﻣﻮاد ﺧـﺎم و ﻣﺨـﺎرج ﺟـﺎرى ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﮕﻬـﺪارى و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از اﻳـﻦ اﻗـﻼم( در ﺻـﻮرﺗﻰ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ) ، (fixedﭘﺎﯾـﺎ،
اﺳﺘﻮار )در ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎرى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻳﺎ ﻣﺨﺎرج ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺛﺎﺑﺖ.
 ٢اﺳﺘﻬﻼک روﺣﻰ ) (moral depreciationاﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻬﻼک ﮐﺎﻣﻞ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر ﺗﺤﻠﯿـﻞ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن »ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ« و »ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ« ﮐـﻪ در
ﻓﺼﻠﻬﺎﯾﯽ از ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺿﺮوریاﻧﺪ.
در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺤﺮان ،آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟـﯽ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد و اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﮐـﻪ آﯾـﺎ از
ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ،ﻧﮑﺘـﻪای وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن
ﺗﻮﺟــﻪ ﻻزم ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ :اﯾــﻦﮐــﻪ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻧــﺮخ اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿــﺮد .ﺑــﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾـﮏ ﻧـﺮخ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﻣﻌـﯿﻦ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﯿﮑﺲ ،ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ دورهﻫـﺎی ﻗﺒـﻞ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻣﻌـﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧـﺮخ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﮐﻤﺘـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دورهﻫـﺎی ﻗﺒـﻞ اﺳـﺖ
)ﻫﻮﺳﻮن.(۲۰۱۰ ،۲۰۰۸ ،
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﮐﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻧﺴﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ

ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ آن را

ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﮕﻮی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در دوران ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﻧﻘـﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ در
آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﻫــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺧﯿﻠــﯽ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴــﺖﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﻧﻈــﺮﯾﻢ ﮐــﻪ در دوره ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮال ﻧــﺮخ ﺳــﻮد
اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﻣــﺎ وﻗﺘــﯽ ﺗﻮﺟــﻪ را از ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﺑــﻪ اﺧﺘﻼﻓــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﺑــﻪ آن اﺷــﺎره ﺷــﺪ ﻣﻌﻄــﻮف ﮐﻨــﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از وارد ﺷﺪن در ﺑﺤﺚ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻨﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﯿﮑﺲ
ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺟﺪل ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد از اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻃﺮﺣﯽ از اﻟﮕﻮی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اراﺋﻪ داده و ﻋـﺪم اﻧﺴـﺠﺎم
دروﻧﯽ آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ،ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.
رﻓــﻊ ﺗﻮﺟــﻪ از ﻧــﺮخ ﺳــﻮد )ﮐــﻪ در ﺟﻠــﺪ ﺳــﻮم ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه( و ﺟﻠــﺐ آن ﺑــﻪ روﻧــﺪ ﺻــﻌﻮدی
ﻧﺴﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ

ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋه ﺑـﻪ ﺟﻠـﺪ دوم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯿﺮﺳـﺪ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﺑﺤﺮان ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﮐﺘـﺎب ﺣﺎﺿـﺮ
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪی ﻇـﺎﻫﺮاً ﻣﺴـﺘﻘﻞ )ﮐـﻪ ﻣـﺎرﮐﺲ در ﺟﻠـﺪ
ﺳـــﻮم ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ از آن ﺻـــﺤﺒﺖ ﮐـــﺮده( و ﺷـــﯿﻮه ﺗﺮﮐﯿـــﺐ آن ﺑـــﺎ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟـــﺪ )ﻣـــﺎرﮐﺲ (۱۹۹۱ ،در دوران
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎً »ﻋﻀﻮی اﻧﮕﻠﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ »اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌـﯽ« آﺳـﯿﺐ ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﺳـﯽ از اﻟﮕـﻮی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در دوران ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳـﺖ .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻫـﻢ در ﺑﻬﺒـﻮد ﻧـﺮخ
اﺳﺘﺜﻤﺎر از ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۸۰ﺑﻪ اﯾﻨﻄـﺮف و ﻫـﻢ در ﺗﺴـﺮﯾﻊ آﻫﻨـﮓ ﺗﺤﻘـﻖ ارزش ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪهای داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﻣﻘﺪﻣـﻪ و ﻣـﻮﺧﺮه ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺶ ﻓﺼـﻞ اﺳـﺖ .در ﻓﺼـﻞ دوم ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﺳـﻮدآوری،
اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺎرآوری ﮐﺎر« ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑـﺎرآوری ﮐـﺎر ﺑـﺎ آﻫﻨﮕـﯽ ﺗﻨـﺪﺗﺮ
از ﻣﺰدﻫﺎى واﻗﻌﻰ رﺷﺪ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻌـﺎدل رﺷـﺪ اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر اﺳـﺖ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺘﺜﻤﺎر
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻧﺮخ ﺳﻮد رﺷﺪ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﺑﺎ رﺷـﺪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻫﻤـﺮاه ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳـﻮدآوری داﺷـﺘﻪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ از ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﻣﻮج ﺑﻠﻨـﺪ اﻧﺒﺴـﺎﻃﯽ ﭘـﺲ از
ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺧــﺎﻃﺮ ﮐــﻪ روش ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ارزش ذﺧﯿــﺮه ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﯿﮑﺲ ﻣــﻮرد ﻣﺠﺎدﻟــﻪ ﺑــﻮده و ﺑ ـﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ
ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ اﺛــﺮ ﻣﻬﻤــﯽ روی ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﺑﮕــﺬارد ،ﻣــﺎ در اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب رﺷــﺪ ﻧﺴــﺒﺖ
ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ

را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎری درﺑـﺎره ارزش اﺿـﺎﻓﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﯿﺴـﺖ ﻣـﺎ در

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ :ﻣـﺎزاد اﺳـﺘﺜﻤﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻗﺘﺼـﺎد .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧــﺎﻟﺺ در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﯿﮑﺲ ،ﮐــﻪ در آﻣﺎرﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ ﻣﻮﺟــﻮد اﺳــﺖ ،ﻫﻤــﺎن ﭼﯿــﺰی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺎرﮐﺲ »اﻧﺒﺎﺷــﺖ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﯿﮑﺲ« ﻣﯿﻨﺎﻣﯿــﺪ .از ﺳــﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۸۰ﺑــﻪ اﯾﻨﻄــﺮف ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ

داﺋﻤ ـﺎً اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ و اﯾــﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻗﻊ اراﺋﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد از
ﺳـــﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۸۰ﺑـــﻪ اﯾـــﻦ ﻃـــﺮف رﺷـــﺪ ﮐـــﺮده ﺑﺎﺷـــﺪ اﻣـــﺎ ﺑـــﺎ وﺟـــﻮد اﯾـــﻦ اﻗﺘﺼـــﺎد ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪداری وارد ﯾﮑـــﯽ از
ﻋﻤﯿــﻖﺗــﺮﯾﻦ ﺑﺤـﺮانﻫــﺎی ﺗــﺎرﯾﺦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ؟ ﭼــﻪ ﮐﺴــﯽ ﮔﻔﺘــﻪ ﮐــﻪ ﻫﻤــﻪ ﺑﺤـﺮانﻫــﺎی ﻋﻤــﺪه
ﺿــﺮورﺗﺎً ﻧﺎﺷــﯽ از ﺳــﻘﻮط ﻧــﺮخ ﺳــﻮدﻧﺪ؟ ﻗﻄﻌـﺎً ﻣــﺎرﮐﺲ ﭼﻨــﯿﻦ ﭼﯿــﺰی ﻧﮕﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺗﺌــﻮری ﺑﺤـﺮان ﻣــﺎرﮐﺲ
ﺗﺌﻮری ﺗﮏﺑﻌﺪى ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺘــﯽ ﻣﻔﻬــﻮم ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ از ﺳــﻪ ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ اﺻــﻠﯽ اﺳــﺖ .ﻣــﺎرﮐﺲ در ﭼﻬــﺎر ﻓﺼــﻞ اول ﺟﻠــﺪ دوم
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳــﻪ ﻣــﺪار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ را ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣﯿﮑﻨــﺪ :ﻣــﺪار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ ،ﻣــﺪار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟــﺪ ،ﻣــﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐـﺎﻻﯾﯽ .ﻣـﺎ در اﺛـﺮ دﯾﮕـﺮی ﻧﺸـﺎن دادﯾـﻢ )ﺗﻮﻣﺒـﺎزوس (۲۰۱۴ ،ﮐـﻪ ﻣـﺪار اول ﺑـﻪ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ارزش
اﻓﺰاﻳﻰ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻣﺪار دوم ﺿﺮبآﻫﻨﮓ اﻧﺒﺎﺷﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣـﺪار ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘـﻖ
ارزش را ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫــﺪ .ﻻزﻣــﻪ رﺷــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻧﺴــﺒﯽ ﻣﯿــﺎن اﯾــﻦ ﺳــﻪ ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ اﺳــﺖ و
اﺧﺘﻼف زﯾﺎد ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺸﻮد.
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ﺑﺤﺮاﻧﻬــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی را ﻣــﯽﺗــﻮان ﻫﻤﭽــﻮن »از ﺿــﺮب اﻓﺘــﺎدﮔﯽ ارﮔﺎﻧﯿــﮏ« ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐــﺮد .ﺑﺤ ـﺮان
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۷۰از ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﻳـﻰ )ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد( ﻧﺸـﺎت ﻣﯿﮕﺮﻓـﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ رﯾﺸﻪ در ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘﻖ ارزش دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺤـﺮان در اﯾـﻦ دو ﻣـﻮرد
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭼﻨﺎن »از ﺿـﺮب اﻓﺘـﺎدﮔﯽ« در ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ رﮐـﻮد ﺷـﺪﯾﺪ و
اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن در ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد.
از ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت آﻣـﺎری ﭘﺮﺳـﺶ دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ ﻣﻄـﺮح ﻣﯿﺸـﻮد :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ در دوره ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
ارزش اﺿﺎﻓﻪ ) ﯾﺎ »ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ«( ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ،اﯾـﻦ ارزش
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺘﺮاق ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺳـﻮد و ﻧـﺮخ اﻧﺒﺎﺷـﺖ را ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺗﻮﺿـﯿﺢ
داد؟
ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﺳﻮم »ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﻬﻢ ﻣﺰد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،و اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ« اﺳـﺖ.
در دوره ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮال ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻣﯿــﺎن ﻣﺼــﺮف ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﺳــﻬﻢ ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﺷــﺪه ﻣــﺰد در ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۱۵ﮐﺸﻮر اول اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﺳـﻬﻢ ﻣـﺰد ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺼـﺮف ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﺰول ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺳـﻬﻢ ﻣﺰدﻫـﺎ در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ژاﭘـﻦ،
ﺳﻬﻢ ﻣﺰد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ

ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﻬﻢ ﻣﺰد

ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮار و ﭘﺲاﻧـﺪاز از ﺳـﺎﻟﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧـﻪ دﻫـﻪ  ۱۹۹۰ﺗـﺎ آﻏـﺎز ﺑﺤـﺮان  ۲۰۰۷-۸ﻧﮕـﺎه
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑـﺪﻫﯽ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑﻄـﻮر ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻮار )در ﻗﺎﻟﺐ درﺻﺪی از درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ( ﮐـﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﻫﻤـﯿﻦ دوره از ﭘﺲاﻧـﺪازﻫﺎ
در  ۱۵ﮐﺸﻮر اول اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﻧـﺎﭼﯿﺰی ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﺪﻫﯽ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞﺗﻮﺟﻬﯽ رﺷـﺪ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ژاﭘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯽ و ﻫﻢ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ارزش اﺿـﺎﻓﻪای ﮐـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﯿﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ ﻗـﺮض داده ﺷـﺪه و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﺑﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﮐـﻪ در دوره ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در ژاﭘـﻦ ﺑـﺪﻫﯽ ﺧـﺎﻧﻮار اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘـﻪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ،ﺑـﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑــﻪ واردات و درﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻣﻮازﻧــﻪ ﺗﺠــﺎری ﻣﺜﺒﺘــﯽ دارﻧــﺪ ،ﮐﻤﺘــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺎزارﻫــﺎی داﺧﻠــﯽ ﺧــﻮد واﺑﺴــﺘﻪاﻧﺪ ﺗــﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽﺷﺎن ﻣﺘﻌﺎدل و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﻟﻤـﺎن ﻧﯿـﺰ
کندوکاو ٩
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ﻣﺎﻧﻨـﺪ ژاﭘــﻦ ،در دوره ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﺑــﺪﻫﯽ ﺧــﺎﻧﻮار اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺑﺨﺸـﯽ از ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﯾﻮﻧـﺎن در ﺳـﺎﻟﻬﺎی دﻫـﻪ  ۲۰۰۰ﺗـﺎ ﭘـﯿﺶ از آﻏـﺎز
ﺑﺤﺮان رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﮕﻮی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده و اﻟﮕـﻮی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﺴـﺘﺮده را از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺎرﮐﺲ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﯿﺸﺘﺮ )ﺗﻮﻣﺒﺎزوس (۲۰۱۴ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﭘــﺲ از ﭼﻨــﺪ دوره از ﺑﺎزﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻓــﺮو ﺧﻮاﻫــﺪ ﭘﺎﺷــﯿﺪ ﯾــﺎ اﯾــﻦﮐــﻪ ﺑــﺪون ﻫــﯿﭻ ﺑﺤـﺮان ﻣﻬﻤــﯽ در ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﺑــﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ)ﻣﻨﺪل .(۱۹۹۲ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻌـﺎدل ﺳﯿﺴـﺘﻢ را ﺣﻔـﻆ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﺤﻘـﻖ
ارزش ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑـﺮای آﻧﮑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺪون ﺑﺤـﺮان ﻋﻤـﺪهای
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻟﮕـﻮی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﺴـﺘﺮده را در ﺗﺌـﻮری ﻣـﺎرﮐﺲ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﻣﯿـﺪﻫﯿﻢ.
ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ در ﻗﺎﻟﺐ وام ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد.
اﻟﮕﻮی ﺗﺼﺤﯿﺢﺷـﺪه ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﺴـﺘﺮده ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿـﺪ در اﺑﺘـﺪا در
ﺳـــﻄﺤﯽ ﺑـــﺎﻻﺗﺮ در ﺗﻌﺎدﻟﻨـــﺪ :ﺑـــﺪﻫﯽ ،ﻣﺼـــﺮف را ﺗﻘﻮﯾـــﺖ ﻣﯿﮑﻨـــﺪ و اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻣﺼـــﺮف ،اﺛـــﺮ ﻣﺜﺒﺘـــﯽ روی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﯾﺎ ﻣﺰد دارد و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء دارد :ﻣﻘﺎدﯾﺮ وام ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ارزش
اﺿﺎﻓﻪاى ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت وام درآﻣﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽاﺑﻨـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻬـﺮهای ﮐـﻪ از دورهای ﺑـﻪ دوره دﯾﮕـﺮ
ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﯿﺸــﻮد ﻧﯿــﺰ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨــﺪ .ﺳــﻬﻢ ﺑﻬــﺮه ﭘﺮداﺧﺘــﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﮐــﺎرﮔﺮی از ﻣــﺰد آﻧﻬــﺎ روز ﺑــﻪ روز
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﺑﻌﺎد رﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺰد ﺧﺎﻟﺺ آﻧﻘﺪر ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿـﺮوی
ﮐﺎر ﺑﺎ اداﻣﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ اﻗﺴـﺎط و ﺑﻬـﺮه وام ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ .اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ ﻣﻮﻋـﺪ ﻗﻄﻌـﯽ آن ﺑﺮﺳـﺪ،
ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ »ﺑﺎزارﻫﺎ« ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎدﯾﻪ وامﻫﺎ از ﻣﺰدﻫﺎی آﺗـﯽ ﺗﺮدﯾـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻓﺮوﻣـﯽﭘﺎﺷـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺤـﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی در آﻏﺎز ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺎدﯾـﻪ

٣

ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.

 ٣ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎدﯾﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ ٬ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮض ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ٬ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﺑﺮاى ﻗﺮض
دﻫﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪnon-performing debts .
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ دوران ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ ،اﻣﮑﺎن »اﻧﺘﻘـﺎل« ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻋﻈﯿﻤـﯽ از ﺗﻘﺎﺿـﺎی آﺗـﯽ
ﻣﺰدﺑﮕﯿـﺮان ﺑــﻪ زﻣــﺎن ﺣــﺎل را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .اﻗﺴــﺎط اﯾــﻦ ﺑــﺪﻫﯿﻬﺎ ﺳــﻬﻢ ﻣــﺰد واﻗﻌــﯽ ﻣﺰدﺑﮕﯿـﺮان ﺑـﺮای
ﻣﺼــﺮف را ﺑﻄــﻮر ﻓﺰاﯾﻨــﺪهای دﭼــﺎر ﻣﺨــﺎﻃﺮه ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﭘﯿﺸــﺘﺮ ﻧﯿــﺰ اﺷــﺎره ﮐــﺮدﯾﻢ ﻧــﺮخ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ رﺷﺪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد را ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ .ﺗـﺎزه ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﮔـﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻤﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﻫﺴــﺖ ﻧﯿــﺰ ﮐﻤﺘــﺮ ﻣــﯽﺑــﻮد .ﺑﻌﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ »ﺣﺒــﺎب« ﻋﻈﯿﻤــﯽ ﺳــﺎﺧﺖ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ۲۰۰۸
ﺗﺮﮐﯿﺪ؛ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﺮﮐﯿـﺪ ﻧـﺮخ اﻧﺒﺎﺷـﺖ و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﯿﻠـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از آن ﭼﯿـﺰی ﻣـﯽﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ از
ﺑﺤﺮان  ۲۰۰۸ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠـــﺎ ﭘﺮﺳـــﺶ دﯾﮕـــﺮی درﺑـــﺎره ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـــﻮﻟﯽ ﻣﻄـــﺮح ﻣﯿﺸـــﻮد :ﭼـــﺮا ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـــﻮﻟﯽ ﺑـــﺪون ﮔـــﺮﻓﺘﻦ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ از وامﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺮض داده اﺳﺖ؟
ﻓﺼــﻞ ﭼﻬــﺎرم ﮐــﻪ »ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫــﻮم و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳــﻤﯽ« ﻧــﺎم دارد ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮراتزداﯾـﯽ ﺷـﺪه در دوران ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال،
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻄـﻮر دﻗﯿﻘﺘـﺮ ،ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻـﻞ
ادﻏﺎم ﺗﻌﺪادی وام و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اوراق ﺑﻬﺎداری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑـﺎزار ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺮوش ﺑﺎﺷـﺪ :اوراق ﻗﺮﺿـﻪ ﺑـﺎ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﻫﻨﯽ) ،(MBSاوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ) ،(CDOاوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داراﯾـﯽ) .(ABSﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻄـﺮ ﻗـﺮضﻫـﺎی ﺗﺎدﯾﻪﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ در ﮔﺴـﺘﺮه وﺳـﯿﻌﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺳـﺒﺪ ﺳـﻬﺎم )ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿـﻮ(
ﭘﺨــﺶ ﺷــﺪه و از اﯾــﻦ ﻧﻈــﺮ ﻣﻌﻘــﻮل ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽرﺳــﯿﺪ .ﻣــﺎ از ﺳﯿﺴــﺘﻤﯽ ﮐــﻪ در آن ﻓــﺮض ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﻗﺮضدﻫﻨﺪه رﯾﺴـﮏ ﺗﺎدﯾﻪﻧﺸـﺪن ﻗـﺮض را ﻣـﯽﭘـﺬﯾﺮد وارد ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﺷـﺪﯾﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻓـﺮوش اﯾـﻦ رﯾﺴـﮏ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮاً آن را از ﺧﻮد ﻗﺮض ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐـﻪ اﯾـﻦ دﯾﮕـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻗـﺮض ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺬاﺑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓــﺮض ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﯾﺠــﺎد ﻣﺤﺼــﻮﻻﺗﯽ ﺟﺪﯾــﺪ از ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ﯾــﮏ ﺷــﮑﻞ از ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ ﻣــﺎﻟﯽ
اﺳﺖ :ادﻏﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮض در ﯾﮏ ﻣﺸﺘﻘﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮر ﻗـﺮضﻫـﺎی ﺗﺎدﯾﻪﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ و رﯾﺴـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ را ﺑـﺮای
ﻗﺮضدﻫﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮضدﻫﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ رﯾﺴـﮏ را ﺑـﻪ
ﺟــﺎی دﯾﮕــﺮی اﻧﺘﻘــﺎل دﻫــﺪ .ﺑﺎﻧــﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬری اﯾــﻦ ﻗــﺮوض را ﺿــﻤﺎﻧﺖ ﮐــﺮده ﯾــﺎ آﻧﻬــﺎ را از ﻗــﺮضدﻫﻨــﺪۀ
اوﻟﯿــﻪ ﻣﯿﺨــﺮد و از آﻧﻬــﺎ اوراق ﻣــﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾــﺪی ﻣــﯽﺳــﺎزد .ﺻــﻨﺪوقﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ) (hedge fundو
دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﯾﻦ اوراق را ﺧﺮﯾـﺪه و آﻧﻬـﺎ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺻـﻮرت و ﯾـﺎ در ﻗﺎﻟـﺐ اوراق ﻣـﺎﻟﯽ
ﺟﺪﯾﺪی )ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه( ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﺋﻤﯽ رﯾﺴﮏ ﺑـﻪ اﯾـﻦ »دﯾﮕـﺮی
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺰوده و رﯾﺴﮏ را از ﻓﺮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،و از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ »دﯾﮕﺮی ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ« ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤـﻪ
ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ.
کندوکاو ٩
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ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺨﺴﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل آﻏﺎز ﺷﺪ وﻟـﯽ ﺑـﻪ
ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎم ﺑﺨــﺶﻫــﺎی ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ﺳـﺮاﯾﺖ ﮐــﺮد؛ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺑــﻪ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ ﺑــﺎ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ داراﯾــﯽ
) (ABSو اوراق ﻣﺒﺎدﻟـــﻪ رﯾﺴـــﮏ ﻧﮑـــﻮل ) ،(Credit Default Swapﮐـــﻪ ﻫﻤﭽـــﻮن ﻧـــﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤـــﻪ ﺑـــﺮای
ﻗــﺮضدﻫﻨــﺪﮔﺎن ﻋﻤــﻞ ﻣﯿﮑﻨــﺪ .ﺑﺤـﺮان از اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه ﺑــﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿــﺎ و از آﻧﺠــﺎ ﺑــﻪ اروﭘــﺎی ﻗــﺎرهای و دﯾﮕــﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺑـﺮای ﻓﻬﻤﯿــﺪن درﻫﻢﺗﻨﯿــﺪﮔﯽ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑــﺎ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ،و اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﻄــﻮر اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻋﻀــﻮی از اﻟﮕــﻮی
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳــﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣــﺎرﮐﺲ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘــﺬﯾﺮ اﺳــﺖ .ﺑ ـﺮای ﻣــﺎرﮐﺲ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ و واﺣﺪی ﻣﺠﺰا ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺮضدﻫﻨـﺪه
ﻗــﺮض ﻣﯿﺪﻫــﺪ ،m ،ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﺑﻬــﺮه »ﺧﻠــﻖ« ﮐﻨــﺪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﺷــﻮد .ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘـﻮل را ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﺧـﻮدش ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻮﻟـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت
دﯾﮕﺮ m ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻮل  Mدر ﻣﺪارﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺖ .و ﺑﻬـﺮه ﻓﻘـﻂ ﺑﺨﺸـﯽ از
ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺳﻬﺎمدار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻـﻮرت ﺑﺎﯾـﺪ اﺳـﺘﺪﻻل ﮐـﺮد .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺻـﻨﻌﺘﯽ اوراق ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ )ﺳـﻬﺎم( را
ﮐــﻪ ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﻬﺎمدار ﻣــﯽﻓﺮوﺷــﺪ .اﯾــﻦ اوراق ﺑــﻪ ﺳــﻬﺎمدار اﺟــﺎزه
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻮد ﺳﻬﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه
ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳـﻮد ﺻـﻨﻌﺘﯽ ،ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺳـﻮدی ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺑﻬــﺮه و ﺳــﻮد ﺳــﻬﺎم )ﮐــﻪ »ﺳــﻮد ﺷــﺮﮐﺖ« ﻧﯿــﺰ ﻧﺎﻣﯿــﺪه ﻣــﯽﺷــﻮد( در ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﺎﻗﯽ ﻣــﯽﻣﺎﻧــﺪ ،ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻤــﺎم
ﺑﺨﺶﻫﺎﻫﺎى زﻳﺮﻳﻦ و ﺗﻤﺎم »ﺻﻮر« ارزش اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫﻮم را ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﯿﺪاﻧـﺪ ﮐـﻪ »زﻧـﺪﮔﯽ دوﮔﺎﻧـﻪ« دارد .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﭘﻮل ﺧﻮدش و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟـﺪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﻗـﺮضدﻫﻨـﺪه ﻣﻌـﺎدل ﻣﺒﻠﻐـﯽ ﮐـﻪ
ﻗﺮض داده را در »دﻓﺘﺮ ﮐﻞ« ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﻮل در واﻗـﻊ دو ﺑـﺎر وﺟـﻮد
ﻧﺪارد :ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﭘﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه ) ( Mو ﺑـﺎر دوم ﺟـﺪای از اﯾـﻦ ﭘـﻮل .اﯾـﻦ
ﻣــﺎﻧﻊ ﻧﻤﯿﺸــﻮد ﮐــﻪ ارزش داراﯾــﯽ ﻗﺮضدﻫﻨــﺪه )ﻗــﺮض ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﻣﺜــﻞ ﺳــﻬﺎم ﯾــﺎ وﻗﺘــﯽ ﺑــﻪ ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣــﺎﻟﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد( در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ،ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﺑﺎزارﻫـﺎ و ﻓﺮاﺗـﺮ از ارزش واﻗﻌـﯽاش ،ﺑﻄـﻮر ﻣﻮﻫـﻮم
رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ »اﻧﺒﺴﺎط« ﯾﺎ »ور ِم« ارزش را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫـﻮم ﺑـﻪ ﺗـﻮان دو ،ﻣـﯽﺗـﻮان
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻤﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺎدﻳﻪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎى دوﻟﺘﻰ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎن  (۲۰۱۲وﻳﺎ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻـﻰ
ﻣﻠﻐﯽ ﻣﻰﺷﻮد ٬در واﻗﻊ ﺧﺼﻠﺖ »ﺳﻤﯽ« اﯾﻦ ارزش ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﺣﺪی ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺴﺘﻘﻞ ارزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ» .ﺳﻮد« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺑﻬﺮه و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم از ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ( ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺑﺎ واﺳﻄﻪ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ( ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮض داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻬﺮه ﻣﺰدﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮض داده ﻣﻰﺷﻮد و
ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺟﻤﻊآوری ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ارزﺷﯽ واﻗﻌﯽ
دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻫﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و »ارزش ﺳﻤﯽ« ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ارزش ﺳﻤﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮی
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﯽ ﺑﮕﺬارد.
در ﻓﺼــﻞ ﭘــﻨﺠﻢ» ،ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎ و ﭼﺸــﻢاﻧﺪازﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی« اﺳــﺘﺪﻻل ﻣــﯽﮐﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ ﺣﺠــﻢ اﯾــﻦ »ارزش
ﺳــﻤﯽ« از ﭘــﯿﺶ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﯿﺴــﺖ ،ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﺤــﻞ ﻧــﺰاع اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ اﺳــﺖ .ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐــﻪ در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮی از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ارزش »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻤﯽ« را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای
در ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد زدﻧﺪ .و ﯾﮏ رﻗﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ رﻗـﻢ
ﺧﻮد را در اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﻧﺸـﺎن داد .ﻓﻘـﻂ ﺳـﻪ ﺗـﺎ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﺧﺰاﻧﻪداری اﯾﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﺪه ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ و ﺑﺎﻧـﮏ ژاﭘـﻦ ،ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾـﺪ ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ و
دﯾﮕﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۷ﺗﺎ  ۲۰۱۷ﻣﻘـﺪار داراﯾـﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد را از  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺑـﻪ ۱۳۰۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﮐﻤــﯽ« ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﺼــﻨﻮﻋﯽ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑ ـﺮای اﻧــﻮاع داراﯾــﯽﻫــﺎی ﻣ ـﺎﻟﯽ )ﻗﺮﺿــﻪﻫﺎی دوﻟﺘــﯽ،
اﯾــﻦ »ﺗﺴــﻬﯿﻞ ّ

ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻬﺎم و ﻏﯿـﺮه( ﻗﯿﻤـﺖ اوراق ﺑﻬـﺎدار را ﺑـﺎﻻ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺖ .ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﺎ ﺧﺮﯾـﺪ اوراق
ﻗﺮﺿــﻪ ﺑــﺪﻫﯽ دوﻟﺘــﯽ در ﺑﺎزارﻫــﺎی اوﻟﯿــﻪ ﯾــﺎ ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ اوراق ﺑﻬــﺎدار را ﺑــﺎﻻ ﻧﮕــﻪ داﺷــﺘﻪ و از ﮐــﻢارزش
ﮐﻤﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﻣﻠﻐـﯽ ﮐـﺮدن ﺑﺨﺸـﯽ
ﺷﺪن اﯾﻦ اوراق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ّ
از ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ.

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘـﻮﻟﯽ ﺟﻠـﻮی ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻟﯽ را ﮔﺮﻓـﺖ و ﯾـﻮرو را در اروﭘـﺎ ﻧﺠـﺎت داد اﻣـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﻧﺸﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای دوره ﭘﺲ از رﮐﻮد ﺑﺰرگ  ۲۰۰۹ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد در اﯾﻦ دوره ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺣﺘـﯽ از ﺳـﻄﻮح ﭘـﯿﺶ از ﺑﺤـﺮان ﻧﯿـﺰ ﻓﺮاﺗـﺮ
رﻓﺘــﻪ اﻣــﺎ ﺷــﮑﺎف ﻣﯿــﺎن ﻧــﺮخ ﺳــﻮد و ﻧــﺮخ اﻧﺒﺎﺷــﺖ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄــﻮر ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﻧﯿــﺰ در ﻫﻤــﻪ ﺟــﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﯿﮑﺲ از ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺶ از رﮐـﻮد ﺧﯿﻠـﯽ ﻋﻘـﺐﺗـﺮ ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
اوﻟــﯿﻦ ﺑــﺎر در دوره ﭘــﺲ از ﺟﻨــﮓ اﺳــﺖ ﮐــﻪ آﻫﻨــﮓ اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺗــﺎ اﯾــﻦ ﺣــﺪ ﮐﻨــﺪ ﻣﯿﺸــﻮد .ﻧﻈــﺎرت ﺳــﻔﺖ و
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ آﻫﻨـﮓ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐـﺎﻫﺶ
دادﻧــﺪ .ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻋﺘﯽ ﮐﻤﺘــﺮ از دوره ﭘــﯿﺶ از ﺑﺤــﺮان رﺷــﺪ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .از ﻫﻤــﻪ
کندوکاو ٩
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ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر در ﻫﺮ ﺳـﻪ ﻗﻄـﺐ ﺟﻬـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ دﭼـﺎر ﮐﻨـﺪی ﮐﻢﺳـﺎﺑﻘﻪای ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی در اﯾـﻦ دوره ،ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه واﻗﻌـﯽ ﺻـﻔﺮ و ﺣﺘـﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﻮده
اﺳــﺖ .اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﺮﺧﻬــﺎی ﺑﻬــﺮه ﺻــﻔﺮ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔــﯽ »اﺛـﺮات ﺟــﺎﻧﺒﯽ« ﻣﻨﻔــﯽ دارد ﮐــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪه ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎی
ﻣﺮﮐﺰی در آن ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺳـﻨﺘﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺳـﭙﺮده ﺑـﻪ وام
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺸﻮق ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری اﺳﺖ .اﻣـﺮوزه اﻣـﺎ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ
ﮐــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ ﺳــﭙﺮدهﮔﺬاری را ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﻧﻤــﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﺣﺘــﯽ ﺳــﭙﺮده را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان »ﻫﺰﯾﻨــﻪ« در ﻧﻈــﺮ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻬﺮه ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻔـﯽ ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ را ﻧﯿـﺰ ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺮخ ٔ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه واﻗﻌﯽ اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در ارواق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺣﺒﺎبﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺖ.
ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺮوز ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘـﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ وﺿـﻊ »ﻋـﺎدی« ﺑﺮﮔﺸـﺖ .اﻣـﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ از »وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌـﺎده«ای ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺑـﯽﺳـﺎﺑﻘﻪای ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻪ
وﺿﻊ ﻋﺎدی ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮﺟﻬﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿـﺰ اﺛـﺮات ﻣﺨﺮﺑـﯽ ﻣـﯽﮔـﺬارد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه روی ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ اﻣـﺮوزه
ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘـﻮﻟﯽ ﮐﻤﺘـﺮ اﻧﺒﺴـﺎﻃﯽ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﺪی روی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺤﺮان ﺟﺎری در ﯾﻮﻧﺎن و ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻨـﻮب اروﭘـﺎ و اﯾﺮﻟﻨـﺪ ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه ﻣﺸـﮑﻼت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣـﻮزه ﯾـﻮرو
اﺳـــﺖ .ﯾـــﻮرو ﭘـــﻮل واﺣـــﺪی اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ در ﯾـــﮏ ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـــﺐ ،اﻗﺘﺼـــﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑـــﺎ ﺳـــﻄﺢ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را وادار ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آﻧﮑـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ادﻏـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی ادﻏـﺎم
ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﺻــﺮف از ﺑــﯿﻦ ﺑــﺮدن ﭘــﻮلﻫــﺎی ﻣﻠــﯽ ﺑـﺮای ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﮐــﺮدن ﻧــﺮخ ارز در ﯾــﮏ اﺗﺤﺎدﯾــﻪ ﭘــﻮﻟﯽ ﮐــﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺎدوام ﺑﺴﺎزد.
از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﺤﺮان ﯾﻮﻧﺎن و دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ و اﯾﺮﻟﻨﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺮان ﺣـﻮزه ﯾـﻮرو در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻮازن ﻗـﻮا را
ﺗﻐﯿﯿــﺮ داده و ﺷـﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠــﺎد ﮐــﺮده ﮐــﻪ دﯾﮕــﺮ اﻣﮑــﺎن ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ ﻧﺮﺧﻬــﺎی رﺷــﺪ ﭘــﯿﺶ از دوران ﯾــﻮرو در
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎی
ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

kandokav.com

Kandokav 9

فصل اول :مقدمه

19

ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ از آﻏــﺎز دﻫــﻪ  ۱۹۸۰ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬــﺎی ﻣﻘﺮارﺗــﯽ ﮐﯿﻨــﺰی را دﮔﺮﮔــﻮن ﮐــﺮد و ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﮐــﺎر
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺤﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد :ﺑﺤﺮان دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻮد .ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ
از ﮐﻨــﺪ ﺷــﺪن ﺳــﺎﺧﺘﺎری آﻫﻨــﮓ ﺗﺤﻘــﻖ ارزش در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ آﻫﻨــﮓ ارزشاﻓﺰاﯾــﯽ ارزش ٤اﺳــﺖ .ﺑﺤ ـﺮان
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻮرم ﻣﻨﻔﯽ در آن ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﺟـﻮد دارد ،ﺑﺤـﺮان ﭘﺎﺳـﺦ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان دﻫـﻪ ۱۹۷۰
اﺳﺖ؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻮرم وﺟﻮد داﺷﺖ.
از ﻧﻈﺮ روش ،از »ﺗﺠﺮﻳﺪ« ﺑﻪ »ﻣﺸﺨﺺ« ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨـﯽ ﺗـﻼش ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺖ،
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﺷﻮراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ را در آن وارد ﮐﻨـﯿﻢ .اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺑﻬﺮه«» ،ﺳﻮد ﺳﻬﺎم«» ،ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ«» ،ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ«،
»ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣـﺎﻟﯽ« و ﻏﯿـﺮه را ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺸـﺨﺺ در ﺟـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺷـﺎن در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﺳـﺘﺪﻻﻟﻤﺎن
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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ﻓﺼﻞ دوم
ﺳﻮدآوری ،اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  ۲.۱ﺗﺎ  ۲.۵ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،در دوره ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﯾﻌﻨـﯽ از آﻏـﺎز دﻫـﻪ  ۱۹۸۰ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ اﺻﻠﯽ دﻧﯿﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ )اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ،ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸـﻮر اوﻟﯿـﻪ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ،
ژاﭘﻦ( ،ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎرآوری ﮐـﺎر و
ﻣﺰدﻫــﺎی واﻗﻌــﯽ اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه ،ﯾــﺎ ﺑﻌﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ اﻓــﺰاﯾﺶ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر ،ﯾﮑــﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬــﺎی ﺑﻨﯿــﺎدی
دوره ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳــﺖ .ﻫﻤــﯿﻦ ﻧﻤﻮدارﻫــﺎ ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ در دوره اول ﭘــﺲ از ﺟﻨــﮓ ،ﯾــﺎ ﻫﻤــﺎن دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻨﺰی )ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ  ،(۱۹۷۳ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً رﺷﺪی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺟﺪول  ۲.۱اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ ) ۲۰۱۸ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ:
آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۲اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ ) ۲۰۱۶ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ:
آﻣﮑﻮ
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ﺟﺪول  ۲.۳اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ۱۵ -ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه ﻳﻮرو :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ
) ۲۰۱۶ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۴ژاﭘﻦ :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ ) ۲۰۱۸ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۵ژاﭘﻦ :رﺷﺪ ﺑﺎرآوری و ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۱ﺗﺎ ) ۲۰۱۶ﺑﻪ درﺻﺪ( .ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮕﻮ
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر »ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ
رﮐﻮدی« )ﻣﻨﺪل (۱۹۹۵ ،ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ دﻧﯿﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ در
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
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ﻧﺴﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
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) ،( Sur/Vﯾﮑﯽ از دو ﺟﺰء ﻧﺮخ ﺳﻮد اﺳﺖ .ﺟﺰء دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ

»ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ«) (C /Vﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ) (Cﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ)(V
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ وارد ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
=

=ﻧﺮخ ﺳﻮد

در آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد) (Rﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ) (PROFﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ
):(K
=(K)= R
)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﺎرﮐﺲ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از ﮐﺴـﺮ آن ﺑﺨـﺶ از ارزش ﮐـﻪ در ﻫـﺮ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﯿﺸـﻮد؛ ارزش ﻣـﻮاد ﺧـﺎم ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل( .اﯾـﻦ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻣﺸـﮑﻠﯽ اﯾﺠـﺎد
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﻣﻌﻨﯽاش ﺻـﺮﻓﺎً اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد )ﯾـﺎ »ﺳـﻮدآوری«( ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺨـﺮج
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻟﻪ

= Rرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻮﺷﺖ:
×

را ﻣﯿﺘــﻮان ﻫﻤﭽــﻮن ﺗﻘﺮﯾــﺐ ﻧﺴــﺒﺖ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿــﺮ

ﻧﺴــﺒﺖ

ﻓﺰاﯾﻨــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ﻧــﺮخ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر )

=R

داﻧﺴــﺖ .اﮔــﺮ

( ﻧﯿــﺰ ﻓﺰاﯾﻨــﺪه ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﻧﺴــﺒﺖ

 ،ﮐــﻪ ﺑــﻪ

ﻋﻨﻮان »ﻧﺮخ ﺑﺎرآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،را ﻣﯿﺘﻮان ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻘﺮﯾـﺐ ﺑـﺮﻋﮑﺲ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ارﮔﺎﻧﯿـﮏ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ) ( در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓــﺖ .ﮐــﺎﻫﺶ »ﺑــﺎرآوری ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻣﻌــﺎدل اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿــﺐ ارﮔﺎﻧﯿــﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ) (
اﺳﺖ.
دادهﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻮدآوری )ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺘﺼـﺎد(
ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  ۲.۶و  ۲.۷و  ۲.۸و  ۲.۹ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪهاﻧﺪ ﺣـﺎوی ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﺳﺎل ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺳـﻮدآوری ﺑـﻪ ﻃـﻮر دﻟﺒﺨـﻮاﻫﯽ ﺳـﺎل ) ۱۹۶۰و
ﺑﺎز ﺑﻄﻮر دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮر ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ( اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
اﺿـﺎﻓﻪ
اﺳﺖ .از اﯾـﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺳـﺎل  tﻣﻌـﺎدل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺳـﺎل )(t-1اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ اﺳﺘﻬﻼک )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه(.
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ﻣﯿﺸﻞ ﻫﻮﺳﻮن )ﻫﻮﺳﻮن (۲۰۱۰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿـﺪ ّﻗﺘﯽ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۱۹۶۰ﮐـﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻮدآوری را ﺑـﺮای
ﭼﻬـﺎر اﻗﺘﺼــﺎد ﻋﻤــﺪه – ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ،آﻟﻤـﺎن ،اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه آﻣﺮﯾﮑــﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿــﺎ  -ﺑـﺮ اﺳــﺎس آﻣﺎرﻫــﺎی ﻣﺤﻠــﯽ ﻫــﺮ
ﮐﺪام ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻫﻮﺳﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺑـﺎ آﻣﺎرﻫـﺎی
ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اروﭘــﺎ ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ ،اﻣـﺎ ﻣﺴــﯿﺮ ﺣﺮﮐــﺖ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد در ﻫـﺮ ﮐﺸــﻮر ﻣﺸــﺎﺑﻪ آﻣﺎرﻫــﺎی ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن
اروﭘﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧــﺎﻃﺮ ﻣــﺎ ﺗــﺮﺟﯿﺢ دادﯾــﻢ در اﯾﻨﺠــﺎ از اﻃﻼﻋــﺎت ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اروﭘــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ ﺗﻌــﺪاد ﮐﺸــﻮرﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﺳﺎل  ١٩٦٠ﺳﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺤﺮاف دادهﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻣﻠـﯽ از دادهﻫـﺎی ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن آﻣـﺎر اروﭘـﺎ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ذﺧﯿﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره
ﺷﺪ :ﺑﺎ ﮐﺎﺳـﺘﻦ اﺳـﺘﻬﻼک ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻓـﺰودن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾـﺪ در ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ،ﺧﻄـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ
ِ
ﮐﺎﻣـﻞ ﺧﻄـﺎی اوﻟﯿـﻪ،
ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﻮﺷـﺪن
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ زﻣﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ.
ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫــﺎی  ۲.۶و  ۲.۷و  ۲.۸و  ۲.۹ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ از اواﺧــﺮ دﻫــﻪ  ۱۹۶۰ﺑــﺎرآوری ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ) (۱۵رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﺪول  ۲.۶اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه :ﻧﺮخ ﺳﻮد)ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺮاﺑﺮ  ،۱۰۰از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺗﺎ  .(۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ
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ﺟﺪول  ۲.۷اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ  :۱۵ -ﻧﺮخ ﺳﻮد )ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺮاﺑﺮ  ،۱۰۰از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ،(۲۰۱۸ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ و
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ درﺻﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺗﺎ  (۲۰۱۸ـ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۱۹۹۰ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻰ .ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۸اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ :۱۵-ﻧﺮخ ﺳﻮد)دوره  ۱۹۶۱ﺗﺎ  ۱۹۷۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،(۱۰۰ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ)ﺑﻪ درﺻﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺗﺎ  (۲۰۱۶ـ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻰ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ ۱۹۹۰
ﻣﻨﺒﻊEuropeanEconomy, StatisticalAnnex, Spring 2017 :

ﺟﺪول  ۲.۹ژاﭘﻦ :ﻧﺮخ ﺳﻮد )ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،(۱۰۰ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )ﺑﻪ
درﺻﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺗﺎ  (۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ
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ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد ژاﭘـﻦ ﻧﯿـﺰ ﻣﯿﺒﯿﻨـﯿﻢ .اﻣـﺎ از اﺑﺘـﺪای دﻫـﻪ  ۱۹۸۰ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ،اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳـﻮد در دوره ﭘـﯿﺶ از ﺑﺤـﺮان ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ .ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در اﯾﺎﻟـﺖ ﻣﺘﺤـﺪه و در اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ
) (۱۵از ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑـﺎ ﺷـﯿﺐ ﻣﻼﯾﻤـﯽ رو ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در ﺳـﺎل  ۲۰۰۸از
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .در ژاﭘﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﯾﮏ ﺳﺎل زودﺗﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ
در ﺳﺎل  ۲۰۰۸از ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ  ۲۰۰۰ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳـﺖ .در ﻫـﯿﭻ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ ﻣـﻮارد ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻗـﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ رﮐﻮد ﺑﺰرگ ﺳﺎل  ۲۰۰۹را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﻃﻮل ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻧﯿﺰ اداﻣـﻪ دارد
اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﻄﺐ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎﯾﺶ
)اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﮑﺎری ،ﻓﻘﺮ ،آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و ﻏﯿﺮه( اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣـﺎ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺧـﻮد اداﻣـﻪ داده اﺳـﺖ:
ﻧﺮخ ﺳﻮد در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ) (۱۵در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮد از ﺳـﺎل ۱۹۶۰
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎی  ۲.۶ﺗﺎ  ۲.۹ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ )ﮐﻪ ﻣﺎ در واژﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺘﯽ
آن را اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣــﯽﻧــﺎﻣﯿﻢ( و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽاﻧــﺪ .در اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه و اﺗﺤﺎدﯾــﻪ اروﭘــﺎ )۱۵
ﮐﺸﻮر( از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ  ،۱۹۸۰اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ .اﻣـﺎ
از اواﺳﻂ دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد :رﺷـﺪ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
از رﺷــﺪ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﻋﻘــﺐ ﻣﯿﻤﺎﻧــﺪ .ﻫﻤــﯿﻦ روﻧــﺪ را در ﻣــﻮرد ژاﭘــﻦ ﻧﯿــﺰ در دوره زﻣــﺎﻧﯽ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺷــﺎﻫﺪﯾﻢ .و
ﻫﻤـــﺎﻧﻄﻮر ﮐـــﻪ ﻣﻨﻄﻘـــﯽ اﺳـــﺖ و اﻧﺘﻈـــﺎر ﻫـــﻢ ﻣﯿـــﺮود ،رﺷـــﺪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ داﺧﻠـــﯽ در ﻫـــﺮ ﺳـــﻪ ﻗﻄـــﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎم اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد از رﺷﺪ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن دوره ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ و ﺑﻄـﻮر
ﺧﺎص ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ .واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ اﻧﺤـﺮاف را ﻧﻤﯿﺘـﻮان ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﺧﻄـﺎی اوﻟﯿـﻪ در
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﮑﺲ در ﺳﺎل  ١٩٦٠اﻧﮑﺎر ﮐﺮد؛ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘـﻪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﺪول  ۲.۱۰و  ۲.۱۱و  ۲.۱۲ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ اﻧﺤـﺮاف را ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .دادهﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﺪوﻟﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾــﻦ ﺳــﻪ ﻧﻤــﻮدار ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

را ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ .ﻣــﺎ ﻣــﺎزاد ﺧــﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ) Net operating

 (surplusﮐـــﻞ اﻗﺘﺼـــﺎد را ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻮان ﻧﺰدﯾﮑﺘـــﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬـــﻮم آﻣـــﺎری ﺑـــﻪ ارزش اﺿـــﺎﻓﻪ ﻣـــﻮرد اﺳـــﺘﻔﺎده ﻗـــﺮار
دادهاﯾﻢ .ﻣﺎزاد ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد)ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﻣﺼﺮف ﺷـﺪه( ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺳـﻮد ﮐـﻞ )ﯾـﺎ
ارزش اﺿﺎﻓﻪ( ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ واردات و ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰودن ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ ،وﻟـﯽ ﭘـﯿﺶ آﻧﮑـﻪ ﺳـﻮد ﮐـﻞ
ﻣﯿﺎن ﺳﻮد ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﺑﻬـﺮه و ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم ﺗﻮزﯾـﻊ ﺷـﻮد؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ ﺳـﻮد ﮐـﻞ در ﻗﺎﻟـﺐ
kandokav.com

Kandokav 9

27

فصل دوم :سودآوری ،انباشت و سرماﯾه صنعتی

اﺷـــﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔـــﯽ درآﯾـــﺪ ﮐـــﻪ در واژﮔـــﺎن ﻣـــﺎرﮐﺲ» ،ﺳـــﻮد ﺻـــﻨﻌﺘﯽ« ﻣـــﯽﺗﻮاﻧـــﺪ ﺑـــﻪ ﺧـــﻮد ﺑﮕﯿـــﺮد .ﺑـــﺮای
»اﻧﺒﺎﺷــﺖ« ،ارزش ﺧـ ِ
ـﺎﻟﺺ )ﭘــﺲ از ﮐﺴــﺮ اﺳ ـﺘﻬﻼک( ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﻴﮑﺲ اﻓــﺰوده ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ از ﭘــﯿﺶ
ﻣﻮﺟﻮد را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﺟﺪول  ۲.۱۰اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه :ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﻪ /اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ

ﺟﺪول  ۲.۱۱اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ : ۱۵-ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﻪ /اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ،۲۰۱۸ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻤﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  .۱۹۹۰ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ
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ﺟﺪول  ۲.۱۲ژاﭘﻦ :ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﻪ /اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۰ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ :آﻣﮑﻮ
در ﻧﻤــﻮدار  ۲.۱۰ﻣﯿﺒﯿﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ در ﻣــﻮرد اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه از ﻣﯿﺎﻧــﻪ دﻫــﻪ  ۱۹۸۰ﻧــﺮخ ﺳــﻮد دﯾﮕــﺮ ﻫﻤﮕــﺎم ﻧــﺮخ
اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺣﺮﮐــﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨــﺪ.ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﻧﻤــﻮدار ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

از  ۲،۵۱در ﺳــﺎل

 ۱۹۸۵ﺑﻪ  ۴،۱۲در ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﻣﯿﺮﺳﺪ .در دﻫﻪ  ۱۹۹۰اﯾـﻦ ﻧـﺮخ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۲،۷۴) ۲۰۰۰در اﯾـﻦ ﺳـﺎل(
ﮐــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در اداﻣــﻪ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ دﯾــﺪ ،ﻧﯿﻤــﻪ دوم دﻫــﻪ  ۱۹۹۰در اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه ﺑــﺎ
وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهای ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ و اﯾﻦ دوره ﺑﺮای ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم دوره ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺳـﺎل  ۲۰۰۰ﻧﺴـﺒﺖ
ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑﻄـﻮر ﺛﺎﺑــﺖ رﺷـﺪ ﮐــﺮده و در ﺳـﺎل  ۲۰۰۷ﺑــﻪ  ۳،۵۷رﺳـﯿﺪه اﺳــﺖ .در رﮐـﻮد ﺳــﺎل  ۲۰۰۹و ﺳــﺎل

ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺴـﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮد در ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺮﺳـﺪ ۱۰،۵۵ :ﺑـﺮای ﺳـﺎل  ۲۰۰۹و ۱۱،۵۱

ﺑﺮای ﺳﺎل .۲۰۱۰
ﺻﻌﻮدی ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺮخ در دوران رﮐﻮد ﻋﺎدی اﺳـﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳـﻘﻮط ﻣﯿﮑﻨـﺪ .وﻟـﯽ وﻗﺘـﯽ
رﺷﺪ اﯾﻦ ﻧـﺮخ را در ﺳـﺎﻟﻬﺎی رﮐـﻮد در ﻣﯿﺎﻧـﻪ دﻫـﻪ  ۱۹۷۰و ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از آن ﺑـﺎ رﺷـﺪ آن در دوره رﮐـﻮد
ﺑﺰرگ  ۲۰۰۹ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دوره ﮐﯿﻨﺰی و دوره ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال در ﮔـﺮاﯾﺶ ﻃﺒﻘـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ) (۱۵ﻧﻤـﻮدار  ۲.۱۱ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در دﻫـﻪ ۱۹۸۰

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮی در ﻧﻮﺳـﺎن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻧـﺮخ ﭘـﺲ از دﻫـﻪ  ۱۹۸۰در ﺳـﻄﻮح
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻧـﺮخ در دﻫـﻪ  ۱۹۷۰ﻣﯿـﺎن  ۲،۰۴و  ،۲،۵۵در دﻫـﻪ  ۱۹۸۰ﻣﯿـﺎن  ۲،۸۴و ۴
در دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﻣﯿﺎن  ۳،۰۵و  ۴،۷۱و در دﻫﻪ اول  ۲۰۰۰ﻣﯿﺎن  ۴و  ۷،۵۹در ﻧﻮﺳـﺎن اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻧـﺮخ در ﺳـﺎل
 ۲۰۱۳ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۱،۴۵ﻣﯿﺮﺳﺪ.
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ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در ﻧﻤــﻮدار  ۲.۱۲ﻣــﯽﺑﯿﻨــﯿﻢ ،در ژاﭘــﻦ ﻧﺴــﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در دوره  ۱۹۹۵-۱۹۸۰ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ

دوره ﻗﺒﻠــﯽ ،ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ دﻫــﻪ  ۱۹۷۰اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺻــﻌﻮد اﯾــﻦ ﻧــﺮخ در ﻣﯿﺎﻧــﻪ دﻫــﻪ ۱۹۹۰
ﺑﮕﻮﻧــﻪای اﺳـﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﻧﺎﭼــﺎر ﺷــﺪﯾﻢ از ﺳــﺎل  ۲۰۰۷ﻣﻘﯿــﺎس را در ﻧﻤــﻮدار ﺗﻐﯿﯿــﺮ دﻫــﯿﻢ .اﯾــﻦ ﻧــﺮخ در ﺳــﺎل
 ۲۰۰۸ﺑﻪ رﻗﻢ  ۲۹۳،۴۸رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻧـﺎﭼﯿﺰ در ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ اﺳـﺖ.
در دوره  ۲۰۱۲-۲۰۰۹اﯾــﻦ ﻧــﺮخ ﻣﻨﻔــﯽ اﺳــﺖ ﭼـﺮا ﮐــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﻴﮑﺲ ﻣﻨﻔــﯽ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﻴﮑﺲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ در ژاﭘﻦ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از آن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ)ﺑﯿﻦ  ۲۱،۶۱و .(۳۸،۹۵
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻨﯿﺎدی دوره ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال را ﺑﺮﺷﻤﺮﯾﻢ:
.１ﻧــﺮخ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ )

( اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ ﭼـﺮا ﮐــﻪ رﺷــﺪ ﺑــﺎرآوری ﮐــﺎر ﺑــﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺰدﻫــﺎی واﻗﻌــﯽ

اﺳﺖ.
.２ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ اروﭘﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد از دﻫﻪ  ،۱۹۷۰ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ آن ﺳﺮاﺳـﺮی
ﺑــﻮد – اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠــﻒ – ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ﺑﻬﺒــﻮد ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﺣﺮﮐــﺖ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ) ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

.３ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،درﺟــﻪ »ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ« ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺑـﻪ ﻧــﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﻪ وﺿــﻮح
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻫﻤﮕـﺎم ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﻮدآوری ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳـﺖ .اﯾـﻦ را ﻧﺴـﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑـﻪ

روﺷــﻨﯽ ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫــﺪ .ﺳــﻮد اﻣــﺮوز ﻣﻮﺟــﺐ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﻓــﺮدا ﻧﻤــﯽﺷــﻮد:
ادﻋــــﺎی ﻣﺨــــﺎﻟﻒ ﺻــــﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤــــﺎن ﻫﻠﻤــــﻮت اﺷــــﻤﯿﺖ در ﻋﻤــــﻞ ﺧﻼﻓــــﺶ ﺛﺎﺑــــﺖ ﺷــــﺪ و »از
ﺧﻮدﮔﺬﺷــــﺘﮕﯿﻬﺎی ﺳﻮﺳــــﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳــــﯽ« ﻓﻘــــﻂ ﻣﻨﺠــــﺮ ﺑــــﻪ ﺗﻀــــﻌﯿﻒ اﺗﺤﺎدﯾــــﻪﻫﺎی ﮐــــﺎرﮔﺮی،
دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر و در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﺧــﻮد ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ ﺷــﺪ؛ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی
آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
.４و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ در ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓـﻴﮑﺲ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﺸـﻮد،
ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴـﺘﺮده ،ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﺑـﯽﺛﺒـﺎت و ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎ  ،و ﻓﻘـﺮ )ﻫﻤـﺎﻧﭽﯿﺰی ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮ ﺑﻮردﯾـﻮ »اﺳـﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻨﻌﻄﻒ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ( ﺑﺪل ﺑﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﺻﻠﯽ دوران ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺷﺪهاﻧﺪ.
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آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر اﯾـﻦ آﻣﺎرﻫـﺎ را زﯾـﺮ ﺳـﻮال
ﺑﺒﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﮑﺎف ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯿﺎن ارزش اﺿﺎﻓﻪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﺎدﯾـﺪه ﺑﮕﯿـﺮد.
اﮔــﺮ اﯾــﻦ ﺷــﮑﺎف ﻓﺰاﯾﻨــﺪه را در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿــﺮﯾﻢ ﻗــﺎدر ﺧــﻮاﻫﯿﻢ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑﺤ ـﺮان ﮐﻨــﻮﻧﯽ را ﺑــﺪون اﺳــﺘﻔﺎده از
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﻓﺮض ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در دوره ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال
ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺌﻮری ﺑﺤﺮان ﻣﺎرﮐﺲ ﺑـﺪون ﺷـﮏ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﺎﺗﯽ از ﺟﻠـﺪ ﺳـﻮم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣـﺎرﮐﺲ (۱۹۹۱ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺳـﯿﺮ
ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳـﻮد ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣﺤـﺪود ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺧـﻮد ﻣـﺎرﮐﺲ ﺗﺌـﻮری ﺑﺤـﺮان را در
ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ از آﺛـﺎر ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿـﺎن ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ .ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﭘﺮﺷـﻤﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان
درﮐـــﯽ ﮐﻠـــﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﻬـــﺎی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿـــﺪا ﮐـــﺮد در ﺳـــﻪ ﺟﻠـــﺪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ و دﯾﮕـــﺮ آﺛـــﺎر او ،ﺑﺨﺼـــﻮص
ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ )ﻣﺎرﮐﺲ (۱۹۷۳ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﺼﻞﻫـﺎﯾﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺮای درک ﺗﺌـﻮری ﺑﺤـﺮان ﺑـﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اول ﺟﻠﺪ دوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ درﺧﻮری ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﺸـﺪه ،ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ درک ﻣﺎرﮐﺲ از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری درﮐﯽ ﺗﮏﻋﻠﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﺗﻮﻣﺒﺎزوس.(۲۰۱۴ ،
ﻣﺎرﮐﺲ در اﯾﻦ ﻓﺼﻮل آﻧﭽﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ« ﻣﯿﻨﺎﻣﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت اﻟﺰاﻣـﺎً ﺑـﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ اﺷﺎره ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و رﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺳـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﯾـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن اﺳﺎﺳـﯽ اﺷـﺎره دارد.
اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ:
.１ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽM-C …P…C’-M’ :
ﭘــﻮل ) (Mﺑــﺎ ﺧﺮﯾــﺪ ﮐﺎﻻﻫــﺎ )وﺳــﺎﺋﻞ ﻣــﺎدی ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر (C :ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟــﺪ ) (Pﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸــﻮد.
ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﮐــﻪ در ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﻣﺼــﺮف ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟــﺪ ﻧﯿــﺰ ﻫﺴــﺖ ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪی ﺑــﺎ ارزﺷــﯽ
ﺑﯿﺸـﺘﺮ)’ - (Cﭼـﺮا ﮐــﻪ ﺣﺎﻣـﻞ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ اﺳــﺖ -از آﻧﭽـﻪ ﺧﺮﯾــﺪاری ﺷــﺪه ﺑـﻮد ) (Cﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﯿﮑﻨــﺪ.وﻗﺘــﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓـﺮوش ﻣﯿﺮﺳـﻨﺪ ﺑـﻪ ﭘـﻮﻟﯽ )’ (Mﻣﻌـﺎدل ارزش ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ارزش
اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ارزش اﺿﺎﻓﻪ=M’-M
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑـﺮای ﺳـﺎده ﮐـﺮدن اراﺋـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ در اﺑﺘـﺪا ﻓـﺮض ﻣﯿﮕﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻣـﺪار ) M-Cو ’(C’-M
ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن رخ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
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از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﺪار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿـﺮوی
ﮐﺎر در درون اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﮐﻤﯽ ﻣﯿـﺎن  Mو ’ Mﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـﻞ ارزش اﺿـﺎﻓﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻞ »ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ« اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾﯽ ارزش ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
.１ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ:

)(

…

)(

P…C’-M’-

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯿﺸﻮد ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ارزش وﺳـﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ )ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﯿـﺮوی
ﮐﺎر( ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی ارزش اﺿﺎﻓﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯿﺮﺳﺪ از ﻣﺪار ﺧـﺎرج ﻣﯿﺸـﻮد .در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﭘـﻮل ) (Mﮐـﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ) Pﻧﻬـﺎﯾﯽ( ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺧﺮﯾـﺪاری ﻣﯿﮑﻨـﺪ ) (Cﺣﺎﻣـﻞ ارزش اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳـﯿﻊ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آﭘﻮﺳـﺘﺮوف
ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه )

)(

( و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ )

)(

( ﻻزم اﺳـﺖ .آﭘﻮﺳـﺘﺮوﻓﻬﺎ ﺑـﻪ دو

دﻟﯿﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴـﺘﺮده ﻣﺮﺑﻮﻃﻨـﺪ؛ دوم ،ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)

)(

>  .( ′ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ:
ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯿﺮﺳﺪ – ارزش اﺿﺎﻓﻪ =- P

)(

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
.２ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ:

)(

…

)(

…

)(

C’-M’-

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪار وﻗﺘﯽ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزش ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻻ )’ (Cرا ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎرﮐﺲ اﯾﻦ ﻣﺪار را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﻣﯿﺪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﺘﺮ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ در
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ آﭘﻮﺳـﺘﺮوف در ﭘﺮاﻧﺘـﺰ ﻧﯿﺴـﺖ .اﻣـﺎ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﺴـﺘﺮده آﭘﻮﺳـﺘﺮوف در
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ )

)(

( ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪه اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ارزش آن ،ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ارزش اﺿـﺎﻓﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ارزش ﮐﺎﻻی اوﻟﯿﻪ )’ (Cﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ از ﻧﻈــﺮ ﻣــﺎرﮐﺲ ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﻪ ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾــﯽ،
اﻧﺒﺎﺷــﺖ و ﺗﺤﻘــﻖ ارزش .اﯾــﻦ ﺿــﺮبآﻫﻨﮓﻫــﺎ ﺑــﻪ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴــﺘﻪاﻧﺪ .رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐــﻢ و ﺑــﯿﺶ ﻋــﺎدی
ﻣﺴﺘﻠﺰم »ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ« آﻧﻬﺎﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘـﻖ ارزش
زﯾﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨـﯽ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد زﯾـﺎدی ﺑـﺎﻻ ﺑﺎﺷـﺪ( ،ﻣﺜـﻞ ﺑﺤـﺮان ) ۱۹۲۹ارزش اﺿـﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ
ﺳــﺮﻋﺘﯽ ﮐــﻪ اﻧﺘﻈــﺎر ﻣﯿــﺮود ﺑــﻪ ﭘــﻮل ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻧﺸــﻮد( ،ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾــﯽ ﮐﻨــﺪ ﺷــﺪه و ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ
کندوکاو ٩

kandokav.com

32

بحران جھانی و بازتوليد سرماﯾه

اﻧﺒﺎﺷﺖ را ﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ،ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﻧﺘﯿﺠـﻪ و ﻧـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﺤـﺮان اﺳـﺖ )دوﻣﻨـﯽ و
ﻟﻮی.(۲۰۱۱ ،
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،اﮔـﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺣﺎﺻـﻞ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾـﻦ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓﻫﺎﺳـﺖ ،ﺑﺤـﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﺸــﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾــﻦ ﺿــﺮبآﻫﻨﮓﻫــﺎ ﯾــﺎ ﺑﻌــﺎرت دﯾﮕــﺮ از ﺿــﺮب اﻓﺘــﺎدﮔﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﺖ .از ﺿــﺮب اﻓﺘــﺎدﮔﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺿﺮبآﻫﻨﮓﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻣــﺎرﮐﺲ ﺑــﻪ وﺿــﻮح در ﭼﻬــﺎر ﻓﺼــﻞ ﻧﺨﺴــﺖ ﺟﻠــﺪ دوم ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻫﻤﭽــﻮن »از
ﺿﺮب اﻓﺘﺎدﮔﯽ« اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﺑـﺮای دﻧﺒـﺎل ﮐـﺮدن دﻗﯿـﻖ ﺑﺤـﺚ او ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻪ ﻣـﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮد ﻣـﺎرﮐﺲ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻣـﺪار را ﺑـﺎ ﻋﻼﻣـﺖﻫـﺎی  Mو  Cو ﻏﯿـﺮه ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺣﺎوی ﭘﻨﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ .اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ آن را ﮐﻨﺎر ﻣﯿﮕﺬارد.
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اراﺋـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ :ﻫـﺮ ﻣـﺪار ﺣـﺎوی ﭘـﻨﺞ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرتﻫـﺎ اﻣـﺎ ﻫﻤﮕـﯽ
ارزش ﯾﮑﺴــﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧــﺪ ﺑﻠﮑــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺳــﻪ ﺗــﺎ از آﻧﻬــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻨــﺪ .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺎ ﺣــﺬف ﻋﺒــﺎرات ﻏﯿﺮﻓﻌــﺎل
ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازM-C …P…C’…M’ :
اﻣــﺎ  Cدر اﯾــﻦ ﻣــﺪار ﻧﻘــﺶ ﮐــﺎﻻ را ﻧــﺪارد ﭼ ـﺮا ﮐــﻪ در ﺷــﮑﻞ ﻓﻌﻠــﯽ ﻓﺮوﺧﺘــﻪ ﻧﻤــﯽﺷــﻮد ،ﺑﻠﮑــﻪ ﺻــﺮﻓﺎً ﻧﺸــﺎﻧﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد  Mاوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺧﺮﯾـﺪ وﺳـﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎیدﯾﮕـﺮ و از ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ) (Cدر ﻣﺪار ﻣﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺣﺬف ﮐـﺮد .اﻣـﺎ ’ Mرا ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺣـﺬف ﮐـﺮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ’ Cاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪﻧﺶ ﺑـﻪ ﭘـﻮل .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از
’) Mو ﻧﻪ ﺗﻤﺎم آن( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣﯿﮑﻨـﺪ اﻣـﺎ ﻧـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﺪار ﺑﻠﮑـﻪ در ﻣـﺪار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﭘﻮﻟﯽ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺒﺎرت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دو ﻣﺪار دﯾﮕـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐـﺎﻻ را ﮐـﻪ در ﻫـﯿﭻ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳـﻪ ﻣـﺪار ﻓﻌـﺎل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ ﻧﺸـﺎن دﻫـﯿﻢ )ﺑـﺮای ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﭘﯿﭽﯿـﺪه
ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از آﭘﻮﺳﺘﺮوﻓﻬﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ(.
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ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺪارﻫﺎی ﻓﻌﺎل
ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ
’M…P…C
’M-C…C’-M
P…C’-M
P…C’-M’-C…P
C’-M…P
’C’-M’-C…P …C
ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮورت دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻟﻨﻮﯾﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در
ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ’ Mﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ) Mﺑﺪون آﭘﻮﺳﺘﺮوف
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﻢ( .در اﯾﻦ دو ﻣﺪار ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ’ Mﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ’ Cاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻮﺟﻮد در
ﭘﻮل ،در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آﭘﻮﺳﺘﺮوف در ﭘﺮاﻧﺘﺰ
در ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ:
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ
’M-C…C’-M
)(

)(

…

)(

…

)(

’P…C’-M…

)(

C’-M’-

ﻣﺪارﻫﺎی ﻓﻌﺎل
’M-C…P…C’-M
)(

)(

…

)(

…

)(

’P…C’-M…

)(

C’-M’-

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﺮﺧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺪار وﯾـﮋه آن ﺷـﮑﻞ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ و
وﺟــﻮد ﻫــﺮ ﮐــﺪام از اﯾــﻦ ﻣــﺪارﻫﺎ ﺷــﺮط ﭘﯿﻮﺳــﺘﮕﯽ ﮐــﻞ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ اﺳــﺖ؛ ﭼــﺮﺧﺶ ﯾــﮏ ﺷــﮑﻞ ﻓﻌــﺎل
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨــﺪه ﭼــﺮﺧﺶ اﺷــﮑﺎل دﯾﮕــﺮ اﺳــﺖ .ﺷــﺮط ﻻزم ﮐــﻞ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﺑــﻮﯾﮋه ﺑ ـﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﺪار ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﺟـﺰاﯾﺶ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺮاﺣﻞ و اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺋﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ
دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺪار ﺧﻮدش را ﻧﯿﺰ ﻃـﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﯾـﮏ ﺑﺨـﺶ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐـﻪ داﺋﻤـﺎً در ﺣـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ و
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﭘﻮل ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸـﻮد؛ ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ
ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ دارد ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟــﺪ دﮔﺮﮔــﻮن ﻣﯿﺸــﻮد .ﺑﺨــﺶ ﺳــﻮم
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺣﻀـﻮر ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﺷـﮑﻞ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺪار اﺳﺖ) .ﻣﺎرﮐﺲ ،۱۹۹۲ ،ص(۱۸۴ .
ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ،ﯾــﺎ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﻣــﺎرﮐﺲ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴــﺪ ،اﯾــﻦ »اﻧﺘــﺰاع در ﻋﻤــﻞ« )ﻣــﺎرﮐﺲ،
 ،۱۹۹۲ص (۱۸۵.ﻓﺮاﯾﻨـــﺪی اﺳـــﺖ ﭘﯿﻮﺳـــﺘﻪ ﮐـــﻪ در آن اﺷـــﮑﺎل ﻓﻌـــﺎل ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت »اﺷـــﮑﺎﻟﯽ ﺳـــﯿﺎل ﮐـــﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽﺷﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮاﻟﯽﺷـﺎن اﺳـﺖ«)ﻣـﺎرﮐﺲ ،۱۹۹۲ ،ص (۱۸۴.ﭘﺪﯾـﺪار ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﻣـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻣﺪار ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﻔﺮد ،و ﺑﻮﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼـﻮرت اﻓﻘـﯽ )ﻫﻤﭽـﻮن دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ
ﯾﺎ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل( ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی )ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام از
اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل( ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .ﺗﻮاﻟﯽ اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎنﺷﺎن ﻣﯿﺸﻮد .در دورهﻫﺎی ﺑﺤﺮان،
ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻪ ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﯾﺎ از ﺿـﺮب اﻓﺘﺎدﮔﯽﺷـﺎن ،ﺧـﻮد را در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﻣﯿـﺎن ﺳـﻪ
ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﺧــﺘﻼف ﻣﯿــﺎن ﻧــﺮخ ﺳــﻮد و ﻧــﺮخ اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟــﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨــﺪﮔﯽ زﯾــﺎدی در اﺧﺘﯿــﺎر ﻃﺒﻘــﻪ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﮐــﻞ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه ﻣﻘــﺪار ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﮐﻤﺘــﺮی را در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﻴﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻣــﺎ وﺟــﻮد ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ زﯾــﺎدی ﻫﻨــﻮز ﭼﯿــﺰی را ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﻧﻤــﯽدﻫــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ﻣــﯽﺗــﻮان ادﻋــﺎ ﮐــﺮد ﮐــﻪ
ﺑﺨﺸــﯽ از ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﺑــﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﯾﮕــﺮ ،ﺑــﻮﯾﮋه ﮐﺸــﻮرﻫﺎی در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ،ﻣــﯽﮔﺮﯾــﺰد ﺗــﺎ در آﻧﺠــﺎ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷــﻮد .ﺑــﺪون ﺷــﮏ اﯾــﻦ اﺗﻔــﺎﻗﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻗﺎﻟــﺐ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧــﺎرﺟﯽ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ذﺧﯿـﺮه ارزی ﺧـﻮد در ﺟﻬـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺮده )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﻮرد ﭼـﯿﻦ( و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ اﻗﺴـﺎط ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ارزش اﺿﺎﻓﻪ( ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻴﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷـﺪه
و ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ )ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ( ،ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ
ﺑﺨﺸــﯽ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻞ از ﺳــﻬﻢ ﻣﺰدﻫــﺎ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ ﺣﺮﮐــﺖ ﻣﯿﮑﻨــﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﻧﺴﺒﺖ
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همااطور که ا همکهوم میکهااط ه۱.۳هوه۱.۳هوه۱.۱هبا هکویاایبهنیمییاایوهمکهموکبهوا صیم یصهنیا

ه ی اابه

(بعی ینهمک د هیزهت صیدهوط طصصهمی لب)ههمطهیگهبطهنیطوگینهسهوهنزمهیزهت صیدهوط طصصهمی لبهکیده
وکا مبهیسا

همکهییاانهوم میکهااطهسااهوهناازمهیزهوظا هانااطک هتعاادیتهیاادبهتااطهی ا همکانااد هه ااطکا ینههنساال ته

( مییلغطص)همکهت صیدهوط طصصهمی لبهکیهجم ینه ید همکهیینهکوشهب ی هیینهاا وبهیزه اطکا ینهنیاطوگینه
نزمهمکهوظ ها فل هیدبهیس

هب هیینهت تیبهسهوهنزمهیزهت صیدهوط طصصهمی لبهیط یبهیس ه هبطهانه

نبت ینهنیطنهموکبهط هنخللفهوه ش کهط هنخللفهن طیس هیوجطمهمیم :ه

ه

ه
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ه
یفزییشهسهوهنزمهیزهت صیدهوط طصصهمی لبهمکهیکه ش کهب هنعیبهانهیس ه هکیادهنازمهیزهکیادهت صیاده
وط طصصهمی لبهس یعل هیس

هب هعمطکتهمیگ همکهیینهحطص هت زیعهمکاندهب هوفاعهبم ا ه اطکا هبا مبهیاطه

یییک هو خهیسلثمطکهوی و ه طکه طهشهپیدیه مبهیس

هه

همطور که همکهوم میکه۱.۳هنببییایوهیزهاااطزهمها ه۳۸۹۱هوسام ه
مکهه هس هقربهیقلیطمهجهطوبهیفزییشهیطفل هیس
نخللفبهوسم همیم همکهییطالتهنلحدب،هنی

نی

ی ب

هیزهت صیادهوط اطصصهمی لابه

سهو نزم

هیصمل همکهوگاطبهیوصهنابتا ینهییانهیفازییشهکیهبا هعلاته

ه ی ابه(وما میکه)۱.۳همکهحاطصبهیفازییشهنابیطباده ا ه

سهوهنزمهیزهت صیدهوط طصصهمی لبهتطهیوییتهمه هیوصه۳۱۱۱هبطهییمبهنالیوه اطهشهیطفلا هیسا
میگ ا ،همکهیتحطمی ا هیکو ااط()۳۱هنی ا

همکهبا

ه

ه ی اابهوسااملطه طب ا هنطواادبهمکهحااطصبه ا هسااهوهناازمهیزهت صیااده

وط طصصهمی لبهیزهنیطو همه ه۳۸۹۱هب هییانهبا

هبا هبا کهقطباتهنالحظا ی ه اطهشهیطفلا هیسا ه(وما میکه

 )۱.۳ه
تفطوتهنیطنهیینهن کمهتاطهحاد هوطیابهیزهییانهویقعیا هیسا ه ا همکهنجما اهمکانادهط ه ما هیادبهمکه
ییطالتهنلحدب،هسهوهقطبتت جهبهب همکانادهط هباطالهتعلا همیکم هبا هافلا هب ابهو یسایداطنه(میا بک هوه
کمون،ه،)۳۱۱۱ه«یقلیطمهس پ یسلطکهط»هکیدهسهوهنزمهیزهت صیادهوط اطصصهمی لابهکیهتغییا همیمبهیسا :هه
ن طنااطتهانااطک هبخشاابهیزهس ا مهط هت زیااعهیاادبهحط ااتهیزهب ا هفعطصیلهااط هیقلیااطم هنطویاادهمکانااده
س هط هبالیبهسیسلوهناطصبهوهس پ یسالطکهط هساییمطهوهوکزشهکی،ه ا همکهویقاعهوا عبهکیوا هنحسا

ه

نیش م،همکهکمبهمکاندهحسط هنیکییاد همکهولیجا هیاا ه۱همک ادهباطالیبه«نزمهاط»هکیهمکهنحطسام هساهوه
نزمهطهیزهت صیدهوط طصصهمی لابهحساط هوکیایو،هیایبهوما میکهییاطالتهنلحادبهنشاطب هیایبهوما میکهمکه
ن کمهیکو طیبه یهدهید ه ه
ب هه هحطصهاوچ همکهیییجطهیهمیا همیکمهییانهیسا ه ا هوسام ه
یوییتهمه ه۳۸۹۱هب هیینهبا
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ییبهنح کهن ب طهب هس هقربهیقلیهطمهجهطوبهبطهاهیگهنشطبهبهکیده مب،هه هچیدهنح کهن با طهبا ه
ژیپنهیزهو ر ه طیینت هااطزهیدبهیس

هه

ه
حطصهبطیدهپ سیدهیفزییشهوسم ه

ی ب

نی

سهو نزم

هیزهت صیدهوط طصصهمی لبههب هچ هچیز هویبسل هیسا

هییانه

یفزییشهب هچهطکهعطنتهبسلگبهمیکم :ه
 １با هیفازییشهن اادیکه ااطصصهسا نطی هوکوم هبا ه شا که ا هو اادییگبهن جا مهکیهتحا هتااط ی هقا یکه
نیدهااد هوقلاابه شا ک همکهنعااطنالتهجااطک ه ا مهمچااطکه سا هنیشا م،هییاانه سا هکیهف ا ه
نبت ینهیزهبی ونهتطنینه م
 ２ب ه طهشهو خه سیودیزه طو یکهط
 ３ب هیفزییشهانهبخشبهیزهس مه یعلبه هنطصکطنهوسطئتهت صیدهب هنی

ه ی بهنبکسطوید

 ４با هیفازییشهانهبخشاابهیزهسا مه اایعلبه ا همکهقطصاابهیعلمااطکیتهنیا فبهبا هالیا هط هنیااطوبهیااطه
ومکانده( مییلغطصهط،ه طکا ین،هوهای ب)هیول طصهنبیطبد
مکهن کمهعطنتهیوص،ههماطور که ا هوما میکه۱.۱هوشاطنهنیدهادهمکهموکبهوا صیم یص،هییاطالتهنلحادبه سا ه
جطک ه مهکیهبطهج یاطنهوکوم ه اطصصهسا نطی هجما ینه ا مب،همکهحاطصبه ا هژیپانهناطزیمهجاطک ه ا مهکیهباطه
ج یطنه وجبه طصصهس نطی هجم ینه مبهیس

همکهن کمهیتحطمی هیکو ط(،)۳۱هوسم هوکوم هوه وجبه

س نطی هنلعطمصت هیس (پیشهیزهبح ین)هچ یه هت یزهجطک هانهعم نطهح صه ف هنببطید هب هیینهت تیابه
یاا هو اادییگبهن جا مهمکهیقلیااطمهییااطالتهنلحاادبهبا ه ااطب هوکومهسا نطی هط هویکمیتا هیزهژیپاانهیفازییشه
یطفل ا ،هو اادییگبهن ج ا مهب ا ی هنی ا
نی

ی ب
سهو نزم

کندوکاو ٩

ه ی اابهمکهژیپاانه ااطهشهیطفل ا هیس ا

هیزهت صیدهوط طصصهمی لبهمکهه هموهحطص هیفزییشهیطفل هیس

هبااطهوج ا مهییاانهوساام ه

هه
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مکهن کمهعطنتهمومهبطیدهاف ه ا هوا خه سیوادیزه اطو یکهمکهییاطالتهنلحادبهوهمکهژیپان،هبا ه یا
سطصهط ها هپایشهیزهبحا ینه اطهشهیطفلا هیسا

همکه

همکهحا زبهیا کوهیناطهچیاینهچیاز هویسا هوهییانه اطهشه

یلبهوطچیزهب مبهیس (وم میکهط ه۱.۳هتطه )۱.۹ه
عطنااتهس ا مهیصزینااطهیااطهبخ ا هم ه ا مهنیج ا هب ا هبااب مااطتبهیقلیااطم هوماابی ا م هناابت ا ینهب حاابهیزهکیااده
یقلیطم هوسملطهبطه مطتهینطهاهسل ی هکیهتی که مه همکهانهبخشهبزکال هیزهس مه یعلبهب هنیا

ه

طالهااط هص ساابهی لیااط هنابیطبااده ا ه«وزواۀهنشااخص»هاوهااطهمکهت صیااده ااتهبا ههمااطنهوساام هتعاادیته
نیش م ه
بب مطتبهیقلیطم هزنطوبه دیدیکهنیش مه هس مهطیبه هبر کهن صادهسا نطی اذیک هوشادبیودهها هچا ه
ملا هت سا هبم ااطتبه ا هاوهااطهکیهمکهی لیااطکهمیکواادهنیا
وسم ه

ی ب

نی

سهو نزم

نرطصع هنطس

هیا ود همکهولیجا هعطنااتهچهااطکنبه ا هکووااده

هیزهت صیدهوط طصصهمی لبهکیهت ضیحهنیدهد،هویطزنیدهت ج هویژبی همکهن ض اهن کمه

ه

یا هنزمهطه طبا هباطقبهنطوادبهبطیایدهمکهحاطصبه ا هبادهبه طو یکهاط هبم ا ه اطکا هکوهبا هیفازییشهبطیاد،ه
نزمبگی ینهبخشبهیزهمکاندهاتبه مهکیهین وزه جهنیکیید هتطهزناطوبه ا ه«بطزیکهاط»هبا همالیاتهن جا هیاطه
ای ن ج هت یوطیبهب اندنهی هزهعهدبهبطزپ می

هیینهتعهدیتهنطصبهب ی هبم ه طکا هکیهنخلتهوکییدهییانه

ف یییاادهباادهکطک هناابت یواادهیمینا همییاال هبطیااد هینااطهیاا هی لالصاابهکخهمهااده ااتهناادصهت سااع ه(یااطهبا ه
بطزت صید)هیزههوهنب طیدهچ یه ا هسا ژبهطیبه ا هانهکیهیاکتهمیمبیواد(یعیبه«بطزیکهاط»)هنل جا هیاکییدبه
ب منه طی هط هیینهندصهنیش هود هبطهیوصینهتههکهاط هایاکطکهمکهبییطمهاط هییانهنادص،هوحشا هحط ال هبا ه
بح ینهنطصبهنبیوجطند ه ه
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وم میکهط ه۱.۳هوه۱.۹هوه۱.۹هو خه طصصه سیودیزه طو یکهکیههمچ نهمک د هیزه طصصهمکاندهویقعبهمکه
مسل سهاوهط1هوهکیادهبادهبه اطو یکههمچا نهمک اد هیزه اطصصهمکانادهویقعابهاوهاط2هوشاطنهنیدهاد همکه
تمطمه ش کهطیبه همکهیینهوم میکهطهوشطنهمیمبهیادبیوده(وهمکهتماطمه شا کهط هیزهوظا هیقلیاطم هنهاوه
یکو اطیبه ا همکهییاانهوم میکهاطهویطندبیوااد:ههلیااد،هبلژیاک،هسا ئد،همیومااطکک،هفیالواد،هیتا یش)هبا هیساالثیط ه
اصمطنهوهژیپن،هبدهبه طو یکهمکهسطصهط هنیلهبهب هبح ینهیفزییشهیطفل هیس

هه

مکهییاانهت میااد هویسا ه ا هانطکهااط هکساامبه طو یکهااطهکیهبا هیسااطسهالیا هبم ااطتبه ا هبا هانهتعلا همیکوااده
ت سیوبید هومب یید هبطهوج مهیینهبطهمکهوظ ها فلنهمیمبهط هجدیوصه۳.۳۱هوه۳.۳۳هوه۳.۳۳هنببییایوه ا ه
انه طو یکهطیبه هبخشبهیزهیکزشهیضطف هکیهمکیطف هنیکییدهن دیکهه هچ ه ملا هیزهانهکیهمکهسا نطی ه
طبا هسا نطی اذیک هنیکییااد همکهولیجا هییاانه طو یکهااطهاا گهمکهو اادییگبههساالید هباادیهبهیسا ه ا ه
ب بهیزه طو یکهط هبم هحهط وهب ی هس نطی اذیک همکهبطزیکهسهطم،هین هالکهوهمیکییبهطیبهیزهیینهمس ه
ق ا مهنیگی واادهینااطهاوهااطهییاانهپ ا صهکیهیزهب ی ا هسیساالوهبااطوکبهیزهمیگ ا ه طو یکهااط هبم ا هحااط وهق ا مه
ا فل ا یوااد هپ سشاابه ا هب ا ی هنااطهنر ا هیس ا هییاانهیس ا ه ا هیکزشهیضااطف ی ه ا همکهس ا نطی ه طب ا ه
سا نطی اذیک هوماابیا مهبا ه جااطهنیا وم هیفازییشهباادهبه ااطو یکههمچیااینهناابت یوادهوطیاابهیزهیفازییشه
بدهبه طو یکهط هبم ه طکا هبطید هب هیینه طب هیس ه هبدهبه طو یکهبطهیفزییشهوسم ه

نی

ی ب
سهو نزم

ه

یزهت صیدهوط طصصهمی لبهیفزییشهنبیطبد ه ه
وکل همیگ ه هبطیدهب هانهت ج ه مهیینهیس ه هنعم الهمکهمیمبهط هانطک ه یدهنلکهو هبا هعیا ینه
«نی

»هبلک هب هعی ینه«س نطی اذیک »هحسط هنیش م،همکهحطصبه هب هعی ینهنثاطصه یادهنساکنه

ب ی هیسلفطمبهیخیبهکیهبطیدهب هعی ینه«نی

»ه ی ابهمکهوظا ها فا

ه یادهنلاکهبا ی هنیا

ه

ی بهیزهوظ هیقلیطم هتفطوتبهباطه یادهصا یزمهنیازصهوادیکم همکهولیجا هیفازییشهبادهبه اطو یکهیصزیناطه
نیج هب هیفزییشهوسم ه

نی

ی ب
سهو نزم

هیزهت صیدهوط طصصهمی لبهومبی م ههیا هییانهوا خهکوواد ه اع م ه

میکمهب هیینه طب هیس ه ه طو یکهط هبم ه طکا هو هتیهطهب ی ه یدهنلاکهبلکا هبا ی هیفازییشهنیا
«عطم »ه مهق مهنیگی وده(مکهانطکهطهیینهکیهب هعی ینهنی

ه

ه م هنیکیید) ه

یصملا همکهییاانهتیا ی هه لاابهتمااطمه شا کهطهبا هیااکهیااکتهعمااتهومااب ییااد همکهژیپاانهوهاصمااطنهمکهسااطصهط ه
نیلهبهب هبح ینهبدهبه طو یکهیفزییشهویطف

هیینهب هنعیبهانهیس ه هیینه ش کهطهبیشل هاا ییشهبا ه

ااطمکیتهمیکوااد:هییاانه ش ا کهطهتااطهجااطیبه ا هناابت یویاادهنااطزیمهت ا یزهتجااطک همییاال هبطیاایدهبخشاابهیزه
1هتع یفهسطزنطنهت سع هوههمکطک هیقلیطم :ه« طصصه سیودیزه طو یکهعمطکتهیس هیزهمکاندهمکهمسل سهانهب هعالوبهتغیی یتهح گه اطصصهانه
یزه یدوگهط هبطزوشسلگبهنیهط ههزیی هنی فبهان» ه
2هتع یفهسطزنطنهت سع هوههمکطک هیقلیطم :ه« اطصصهمکانادهویقعابهمکهمسال سه اطو یکهعماطکتهیسا هیزهحط اتهجماعهنخاطکجهنیا هوهاطیبهوه
سیوادیزهانهنیهاط هتغییا یتهمکهح ا گه ااطصصهانهیزه اید هوگهاط هبطزوشسالگب» هساطزنطنهت سااع هوههمکاطک هیقلیاطم هبادهبه اطو یکهکیهیییرا که
تع یفهنیکید:ه«بدهبه طو یکهعمطکتهیس هیزهتمطنبهتعهدیتبه ه طو یکهکیهنلزمهب هپ می هیکهیطهبایشهیزهیاکهباطکهبها بهوهیاطهی اتهیعلماطکهمیمبه
یدبهمکهاییدبهیعلمطکهمهیدبهنیکید هاوچ ه هب ه طو یکهن تم هیس هعمدتطهعمطکتهیس هیزهویمهوهوینهط هنسکن ه» ه
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سیودیزهط ه مهکیهب ه ش کهط هت سع یطفل ه طمکهنیکیید هبطهت ج هب هیینه هبخشهنهمابهیزهیکزشه
یضطف هژیپنهمکهییطالتهنلحدبهس نطی اذیک هیدبهیس ،هبخشبهیزهیکزشهیضطف هییطالتهنلحادبهبا هییانه
ت تیبه«ازیم»هیدبهوهنبت یودهمکهقطصبهیعلماطکیتهنیا

ییادبه(یزهجملا هوینهاط هکهیاب)هقا مهمیمبه

یاا م هبااطهوگااطهبهمقی لاا هباا هجاادوصه۱.۹هنل جاا هنیشاا یوه اا هباادهبه ااطو یکهیزهیوی اا همهاا ه۳۸۸۱همکه
ش کهط هجی

هیکو طه–هیسپطویط،هپ تغطص،هی وطن،هیی صیاده( ا هیزهوظا هیقلیاطم هنابتا ینهانهکیهبا هعیا ینه

یکبهیزهیقلیطمهط هجی

هیکو طهحسط ه م)-هب هوسم هس هیقلیاطمهبازکحهحا زبهیا کوه(اصماطن،هف یوسا ،ه

ییلطصیط)هبطهس ع هبیشل هیفزییشهیطفل هیس

هب هعمطکتهمیگا ،هبخشابهیزهیکزشهیضاطف هت صیادهیادبهمکه

اصمطنهوهمیگ ه ش کهط هیمطصبهح زبهی کوهبطهت یزهجطک هنطزیم،همکه ش کهط هجی
ش کهط ه طکجهح زبهیا کو)هسا نطی اذیک هیادبهیسا

هح زبهیا کوه(وهمیگا ه

هییانهبا هانهنعیابهویسا ه ا هبا هعیا ینهنثاطصه

ش هک هنطویدهف یوس هبطهت یزهجاطک هوساملطهنلعاطمصهمکهساطصهط هنیلهابهبا هبحا ینهمکهمها هیوصه۳۱۱۱همکه
شا ک هنطویاادهی وااطنهس ا نطی اذیک هومااب یااد هیکزشهیضااطف ی ه ا هف یوس ا همکهی وااطنهس ا نطی اذیک ه
نیکیدهنبت یودهیکزشهیضطف ی هبطیده ا همکهف یوسا هت صیادهیادبهوهباطهسا نطی اذیک هاصماطنهمکهف یوسا ه
«ازیم»هیدبهبطید ه ه
یینهن ض اه همکه ش کهط هت سع یطفل هج یطنهوکوم هس نطی هیزهج یطنه وجبهانهبزکال هیس

همکه

ن کمهه ه ش کهیطهنیر هجهطنهت ساع یطفل هبا هتیهاطیبه ادگهوماب یاد هوصابهبا هییانهنعیابهیسا ه ا ه
وماابت ا ینهیااکط هنیااطنهو ا خهس ا مهوهو ا خهیومطی ا هس ا نطی هفااسکسهیااطهبعمااطکتهمیگ ا هیف ازییشهوساام ه
یکزش یضطف
یومطی

س نطی

هکیهوطیاابهیزه اا وجهیکزشهیضااطف هیزهجهاااطنهت سااع یطفل همیوساا

یضطف همکهجهطنهت سع یطفل هیزهب ی هیفزییشهق ومهبم ه طکا هب هنی

هبخااشهبزکالااا هیزهیکزشه
ه ی بهنیج هنیش م ه ه

نطهب هیساطسهب حهاط هبطزت صیادهسا نطی هناطک سهوشاطنه ا یهیوهمیمه ا هکوواده اع م هبادهکطک هبم ا ه
طکا همکهبلیدندتهقطبتمویمهویسا

هوشاطنه ا یهیوهمیمه ا همکهبا هبطزت صیادهوا صیم یصبهسا نطی ه ا ه

یوییتهمه ه۳۸۹۱هکیده مهکیهوشطنهنیدهده ر هف و طیبهیزههمطنهیبلدیهوجا مهمییال هیسا
ینطهویطزنیدهزنطنهب مبهیس

هتح ا هانه

هه

ناادصهسا نطی میکیو هت سااع ههمااطنهچیااز هیسا ه ا هنااطک سهانهکیه«با هبطزت صیاادهسا نطی »هناابوطنااد ه
نطک سهمکهااطزهجلدهمومهس نطی ه(نطک س،ه)۳۸۸۳هس هض

اهیگهی لبهسا نطی هکیهب کسابهنیکیاد همکه

ف یییدهبطزت صیدهس نطی هیجلمطعب،هب بهنیطسمطته ّمبهنیطنهس هیکتهفعطصهانهوهحض کههمزناطنهاوهاطه
کیهبطیدهف مها ف

همکهعمطکیتبه لابهیاا هبخا یهیوه ال ا ه یایو،هناطک سهمکها ا ینهبخاشهجلادهمومه

تالشهنیکیدهیینهنیطسمطته ّهمبهیطهوسم هط هض وک هنیطنهییکطصهفعطصهکیهتعیاینه ید(سا نطی هپا صب،ه
س نطی هن صد،هس نطی ه طالیب) هب هیینهت تیبهتی ی ه لبهیزهب حهط هبطزت صیدهسا نطی ه ایعلبهیکیئا ه
نیدهد هنیطسبت ینهندیکهب ی هب حهط هبطزت صیدهس نطی ه یعلبهس نینهندیکهس نطی ه یعلبهیعیبه
س نطی ه طالیبهیطهندیکهتح هیکزشهیس  :ه
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C’-M’-𝐶 (′) … 𝑃(′) … 𝐶 (′) ′
ه
فک هی لبهیزهیینهق یکهیس :هتح هی یی هبطزت صیدهسطمبهیطهاسل مبهس نطی ،هب هبطزت صیدهس نطی هتیهاطه
وقلاابهناابت یواادهمویمهمییاال هبطیااده ا هع ضاا هیکزشه ااطالیبهبخشااهط هنخللاافهت صیاادهبااطهانهت زیااعه
یجلمطعبهمکاندهطه هبل یوده وهوهبیشهتح هیکزشه طالیبهکیهتضمینه یاد،هتیطسابهمییال هبطیاد هبا ه
عمطکتهمیگ ،همکهیکه کتمید هیجلمطعب،هت زیعهپ صهمکهقطصبهمکاند،هوهت زیاعهفعطصیلهاط هن صادهوهمکه
ولیج هت زیعه طالهط ه ط هب هیکدیگ هویبسل یود هب هعیا ینهنثاطصبهساطمبهیاا هت زیاعهیجلماطعبهمکاناده
ب ک هبطیده هیجطزبهودهدهیکزشه طالهطیبه هب ی هنی
انه طالهطهنلح هی م،هض

هبم ه اطکا هت صیادهیادبیودهبا هقادکهیکزشه

اهیگهتح هیکزشه ُ یدهنیش م هنیطنهس هض

وج مهودیکم هبح ینهیقلیطم هچیز هجزهیینهیزهض

هیفلطمابهویس

اهیگهس نطی ههمخا یوبه

هه

نطک سهمکهنثطصبه هنباوکمهفعطصی هن صدهکیهب هموهبخاشهت سایوهنیکیاد:هبخاشه۳ه ا ه طالهاطیبهبا ی ه
نیااطک هن صاادهت صیاادهنیکیااده(وسااطئتهت صیاادهبا هجاازهویا و ه ااطک)،هوهبخااشه۳ه ا ه طالهااطیبهبا ی هنیا

ه

ی بهت صیدهنیکید ه ه
یکزشهسطالو هنحی التهبخشه)Ia(۳ه هوسطئتهنطم هت صیدهکیهت صیدهنیکیدهیطنتهس نطی ه طب هنی
یاادبهمکهف یییاادهت صیااد(،)Icهس ا نطی هنلغی ا هنی ا

ه

هیاادبهمکهف یییاادهت صیااد()Ivهوهیکزشهیضااطف ه()Isurه

نیش م:
Ia= Ic+Iv+Isur
ب ههمینه کتهیکزشهسطالو هبخشه۳ه ه طالهط هنی فبهت صیدهنیکیدهب هیینه کتهو یل هنیش م :ه
IIa= IIc+IIv+IIsur
تح هی یی هبطزت صیدهسطمب،هع ض هوسطئتهت صیده()Iaهبطهت طضطه()Ic+IIcهبطیدهمکهتیطسبهبطید،هچ یه ه
س نطی میکینهبطیدهس نطی ه طبلبهکیه هبی کتهن صدهنی

هیدبهجطیگزینه یید هب هیینهت تیبه

یهیوهمیی  :ه
Ic+Iv+Isur = Ic + IIc
بطهحذ هعمطکیتهنشطب همکهموهب

هنعطمص هنببیییوه هیکزشهیضطف ه طصصهبخشه۳هبطیدهبطهت طضطه

ب ی هس نطی ه طب هبخشه۳همکهتیطسبهبطید :ه
Iv + Isur = IIc
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یا هیزهع ض هبخشه۳هی واه ییوهمقی اطهبا ههماینهنعطمصا هنابکسایوه(باطهییانهتفاطوته ا هسام هچا هوه
کیسا هنعطمصا هجطبجاطهنیشا م) هچا ه سابهییانه طالهاطهکیهناب ا م هسا نطی میکینهها هموهبخاشهباطهیکزشه
یضطف ی ه همکهی لیطکهمیکودهوههمینب که طکا ینهبطهنزمهطیشطن همکهولیج  :ه
IIc + IIv + IIsur = Isur + Iv +IIv
یا هعمطکیتهنشطب هموهب

هنعطمص هکیهحذ ه ییوهنببیییوه هع ض هبخشه۳ه ههمطنهس نطی ه طبا ه

یسا هبااطهت طضاط هبخااشه۳ه ا هعمااطکتهیسا هیزهنزمهاطه(«هزییا هویا و ه ااطکهنیا

هیاادبهمکهت صیااد»)هوه

یکزشهیضطف ،هنعطمصهیس  :ه
IIc = Iv + Isur
تح هی یی هبطزت صیدهاسل مب،همکهها هموهبخاشهقساملبهیزهیکزشهیضاطف هبرا کهن صادهمکهقطصابهسا نطی ه
طب هس نطی اذیک هنیش مه(icهوiicه) همکهولیج هبخشهمیگ هیزهیکزشهیضطف هبطیادهمکهسا نطی هنلغیا ه
یضااااطف هیاااادبهساااا نطی اذیک هیاااا همه(ivهوه)iivهوهیکزشهیضااااطف هبطقبنطواااادبهبراااا که ی اااابهت ساااا ه
س نطی میکینهنی

هی م(ipهوه )iipهب هیینهت تیب،ههمطور که هنشطهدبهنیکیایوهیکزشهیضاطف همکهها ه

بخشهب هس هقسم هت سیوهنیش م :ه
Isur = ic + iv + ip
IIsur = iic + iiv + iip
مکهولیج هیکزشهع ض ه(ب

هچ هنعطمص )هوهیکزشهت طضط ه(ب

هکیس هنعطمص )هبخشه۳هوهبخشه۳هکیه

نبت ینهبی کتهزی هو ی  :ه
بخشه۳ه=هIc + Iv + ic + iv + ip = Ic + ic + IIc + iic
یط
هبخشه۳ه=هIv + iv + ip = IIc + iic
بخشبهیزهیکزیبه هیزهبخشه۳هب هبخشه۳هنیل تهیدب،هیطنتهس نطی هنلغی ،هیکزشهیضطف ی ه هب ه
س نطی هنلغی هیضطف هتمدیتهیدب،هوهیکزشهیضطف ی ه هب هنی

ه ی بهس نطی میکینهکسیدبهبطیده

بطهت طضط هس نطی ه طب هبخشه۳هتیطسبهمییل هبطید ه
بخشه۳ه=هIIc + IIv + iic + iiv + iip = Iv + iv + ip + IIv + iiv + iip
یط
هبخشه۳ه=هIIc + iic = Iv + iv + ip
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بخشبهیزهیکزیبه هنعطمصهع ض هبخشه۳هب هبخشه۳هیس ،هیطنتهس نطی ه طب هوهس نطی ه طب هیضطف ه
(س ا نطی اذیک هجدیاادهمکهس ا نطی ه طب ا )هبطیاادهبااطهنجم ا اهت طضااط هبخااشه۳هب ا ی ه طالهااط هنی ا فبه
نلیطسبهبطید ه ه
ت میااد هویس ا ه ا هییاانهب حهااطه یلاابهیولزیعاابهوهمککه یلاابهسطمبیاادبی هیزهویقعی ا یوااد ههمچیااینه
ت میااد هویس ا ه ا هییاانهب حهااطهومااب یهیاادهی مااطته ییااده ا هسیساالوه ااسهیزهچیاادهموکبهبطزت صیااده
ف و یهده طییدهوهیطهیییک هب ی ههمیش هنبت یوده مهکیهبطزت صیده یاد ههماطور که ا همکهجاط همیگا ه
ت ضیحهمیمبییاوه(ت نماطزوس،ه)۳۱۳۳هاودسال هیزهنطک سیسا هاطیبه ا هبا ی هف و طیابهسیسالوهیسالدالصه
نیک مودهوههمییر کهاودسل ه هینکطنهبطزت صیدهیبد هت سع هس نطی میک هکیهمکهیینهب حهطهنبجسلیده
ه هموهمسل همچطکه رط هکوشییط لبهنشطبهبهیادبیود هناطک سه اتهن ضا اهکیهبا کهمیگا هنرا ه
نیکید:هب ی هاوک هبطزت صیدهس نطی میک هویکمهبح ینهوش م،هب حهط هبطزت صیدهبطیدهیا یی هتعاطمصبهکیه ا ه
مکهبطالهذ هانهکف هکعطی ه یید ه
ب هبطزت صیدهس نطی ه همکهیییجطهبا هبا کهضامیبهبا هانهییاطکبه ا میوهب حهاط هپیشایهطم هناطک سهکیه
بیا کتهزیا هتغییا هنیدهااد:هتحا هیا یی هبطزت صیاادهاساال مب،هبخشاابهیزهیکزشهیضااطف هها هموهبخااشهوا ه
بشکتهن صدهت س هس نطی اذیکینهس نطی اذیک هیدبهوهو هبر که ی ابهت سا هاوهاطهنیا
بلک همکهقطصبهویمهب هنزمبگی ینهمیمبهنیش م همکهولیج ،هب هنی
)IIv + iv + iivهبطیدهنی

هنیشا مه

هن ب طهب هنزمهط هها هموکبه( Iv +

هن ب طهب هوینهط همیمبهیدبهب ه اطکا ینه()glwهمکهموکبهفعلابهوهموکبهاط ه

قملبهکیهیضطف ه مبهوهبه بهوینهطه()dswهکیهیزهموکبهفعلبه س ه م ه
حطالهنبت ینهنی

ه طکا ینهمکهموکبهفعلبهکیهب ه کتهزی هبطزو یسبه م:ه ه
Iv + IIv + iv + iiv + glw - dsw

تطهوقلبه هglwهبزکال هیزهdswهیس هنجم اهنی

ه طکا ینهیفزییشهنبیطبد ه ه

یينهبخشglwههیزهیکزشهیضطف هت طضطهب ی ه طالهط هنی فبهکیهتش ی هنیکید هبطهوج مهیینهتاطهجاطي ه ا ه
یياانهبخااشهیزهیکزشهیضااطف ه()glwهبااطهبطزپ می ا هتاادکیجبهوینهااطهب ا هس ا نطی هبااطزنیگ ممهیف ازیيشهو ا خه
یومطی هس نطی هب ی هه هموهبخشهن صدهبطیدهیلط هیطبد هب هعمطکتهمیگ ،هنی

هن صادهسا نطی ه طبا ه

وهنلغی همکهه هموهبخشهبطیادهیفازییشهیطباد هبا هییانهت تیابهتعاطمصهع ضا هوهت طضاط ه طالهاط هنیا فبهوه
وسطئتهت صیدهبطیدهمکهسرحهت صیدهبطالت ىهیتفطگهیفلد ه ه
بیاااطییوهواااطمهیيااانهبخاااشهیزههیکزشهیضاااطف glw-هی هکیه ااا هباااطهبطزپ می ااا هتااادکیجبهوینهاااطهبااا هسااا نطی ه
بطزنیگ مم،هrglwهبگذیکیو هیینههیکزشهیضطف rglw-همکهه هموهبخشهس نطی اذیک ه یهدهید هبخشبه
یزهیینهن دیکه(یکزشهیضطف )rglw-همکهس نطی ه طب هوهنلغی هیضطفبهمکهبخشه۳هس نطی اذیک هنبیا مه
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(icrglwوه)ivrglwهوهبخااااشهمیگاااا هیزهییاااانهن اااادیکهمکهساااا نطی ه طباااا هوهنلغیاااا هبخااااشهموه(iicrglwهوه
 )iivrglwهب هیینهت تیبهنعطمص هتعطمصهه ه دیمهیزهبخشهطهکیهنبت ینهب ه کتهزی هو ی  :ه
بخشه :۳ه
iicrglwه+هIc + Iv + ic + iv + ip + icrglw + ivrglw = Ic + IIc + ic + iic + icrglw
یط
Iv + iv + ip + ivrglw = IIc + iic + iicrglw
ق مهط همیمبهیدبهع ض هیضطف ی ه()ivrglwهیزهبخشه۳هب هبخشه۳هوهت طضط هیضطف ی ه()iicrglwهیزه
بخشه۳هب هبخشه۳هییجطمهنیکید ه ه
بخشه :۳ه
IIc + IIv + iic + iiv + iip + iicrglw + iivrglw = Iv + IIv + iv + iiv + ip + iip + glw – dsw
یط
IIc + iic + iicrglw + iivrglw = Iv + iv + ip + glw – dsw
عالوبهب هیین،هق مهط همیمبهیدبهع ض هیضطف ی هب ی ه طالهط هنی فبه()iicrglw + iivrglwهوه
ت طضط هیضطف هن تمربه()glw – dswهب ی هاوهطهییجطمهنیکید :ه
Iicrglw + iivrglw = glw – dsw
بطهت ج هب هیینه ه
Ivrglw = iicrglw
نبمیویوه ه
glw – dsw = ivrglw + iivrglw
مکهولیج
IIc + iic + iicrglw + iivrglw = Iv + iv + ip + ivrglw + iivrglw
یط
Iic + iic + iicrglw = Iv + iv + ip + ivrglw
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مکس هنثتهب هط هبطزت صیدهنطک سهمکهیییجطهویزهع ضا هبخاشه۳هبا هبخاشه۳هنعاطمصهت طضاط هوساطئته
ت صیاادهبخااشه۳هیسا ،همکهحااطصبه ا هع ضا هبخااشه۳هبا هبخااشه۳هنعااطمصهت طضااط هبخااشه۳هبا ی ه طالهااط ه
هه

نی فبهیس

ق مهمیمنهمکهیییجطهب هنثطب هعطنتهتکثی ه ییدبهت صید،هس نطی اذیک هوهنزمهوهیطهییلغطصهعمتهنیکید ه
بااطهییاانههم ا ،هچیااینهب حاابهتااطهوقلاابهمکهبلیدناادتهقطبااتهمویمهیس ا ه ا هبطزپ می ا هویمهااطهنزمهااطهکیه
تح یصشعطاهق یکهودهد:هیا هچیینهی مهویمهمیمنهب ه طکا ینهب ی هس نطی میکینهحاطو هکیساکهها هچا ه
بیشل ه یهدهب م ه ه
یا هبطهسطمبه منهیینهندصهف مه ییوه هو خهیسلثمطکه(
پ می

هنیش مهیزه تهیکزشهیضطف ه(

𝑤𝑙𝑔
𝑟𝑢𝑆

𝑟𝑢𝑆
𝑉

)هوهسهوهیکزشهیضطف ی ه هب هعی ینهویمه

)هتغیی هوکیید،هوهیاا هزناطنهبطزپ می ا هویمههما یبهباطهبها بهانه

()Intهنعطمصهیکهموکبهبطیده()tهس هزی هکیه یهیوهمیی  :ه
𝒏𝒕 …

𝟐𝒕

𝟏𝒕

𝟑𝒕

𝑔𝑙𝑤2
+ 𝐼𝑛𝑡1

𝑔𝑙𝑤1

دوره

𝑔𝑙𝑤3
𝟏𝒕𝒏𝑰 𝒈𝒍𝒘𝒏 +
+ 𝐼𝑛𝑡1
𝟏+ 𝑰𝒏𝒕𝟐 … 𝑰𝒏𝒕𝒏−
+ 𝐼𝑛𝑡2
ن دیکه
𝑔𝑙𝑤1
𝑔𝑙𝑤2
𝑔𝑙𝑤3
𝟏𝒕𝒏𝑰 𝒈𝒍𝒘𝒏 +
+ 𝐼𝑛𝑡1
+ 𝐼𝑛𝑡1
+ 𝐼𝑛𝑡1
𝒏𝒕𝒏𝑰 … 𝟐𝒕𝒏𝑰 +
بطزپ می هویم* ه
+ 𝐼𝑛𝑡2
+ 𝐼𝑛𝑡2
+ 𝐼𝑛𝑡3
*ب هوسم هن دیکهویم،هفطکگهیزهیینه هویمهب هب که طنتهمکهموکبهفعلبهتطمی هوشدبهیس ه
یا هن دیکهویمهه هموکبهکیهیزهن دیکهبطزپ می
𝑛𝑡 …
𝑛𝑡𝑛𝐼 …

𝑡3
𝐼𝑛𝑡3

ن دیکهویم ه

هن ب طهب هانه س ه ییوهب هس هزی هنبکسیو :ه
𝑡2
𝐼𝑛𝑡2

𝑡1
𝐼𝑛𝑡1

موکبه ه
به ب ه

ه
ینطهن دیکهویمهه هموکبهبر کهوطن زووبهباطهیکزشهیضاطف glw-هیزهموکبی هبا هموکبهمیگا هیفازییشهنبیطباد،ه
چ یه هحطو هبه بهط هیومطیل هیدبهموکبهط هقمتهویزهنببطید هبعمطکتهمیگ هیفزییشهبها بهیزهموکبی ه
ب هموکبهمیگ هو هتیهطهب هیفزییشهیکزشهیفازومبglw-هبلکا هبه بهاط هیومطیال هیادبهموکبهاط هپیشاینهویازه
ویبسل هیس

هیا هو خهبه به()eهکیه طب هف مهبگی یوهنبت یویوهبه بهن با طهبا هن ادیکهویمهمکهها هموکبه

کیهب ه کتهزی هبی یسیو :ه
𝑛𝑡 …

kandokav.com
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) 𝑛𝑤𝑙𝑔 (𝑒.
+ [𝑒. (𝐼𝑛𝑡1
… + 𝐼𝑛𝑡2
]) + 𝐼𝑛𝑡𝑛−1
ه

) (𝑒. 𝑔𝑙𝑤2
) + (𝑒. 𝐼𝑛𝑡1

) (𝑒. 𝑔𝑙𝑤3
+ [𝑒. (𝐼𝑛𝑡1
]) + 𝐼𝑛𝑡2
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𝟏𝑤𝑙𝑔 𝑒.

به ب ه

مکهولیج ،هس مهس نطی ه(به ب)هیفزومبهیدبهب هیکزشهیضطف ،هقدکته یدهنزمهطهکیهه هچ هبیشل ه طهشه
نیدهد هب ی هاوک همکهیکهبا هبطزت صیادهسا نطی ،هبخشابهیزهیکزشهیضاطف همکهقطصابهویمهبا ه اطکهنازم ه
نی تها مم،هن دیکهبطزپ می

هویمهومطیدهبر کهوطن زونهبطهنزمهطهیفزییشهیطبد هینطهبطهوجا مهییان،هیزهاوجاطه

هیفزییشهن دیکهبطزپ می

هوینهطهبیشهیزهیفزییشهیکزشهیضطف glw-یس ه(ب هوسم هنجم اهوینهط ه

مکیطفلب)هو خه

بطزپ می
نزم

ویم

همیئمطهیفزییشهنبیطبد هب هعمطکتهمیگ هانهبخشهقطبتهنی

هیزهنجم اهنازمه

ب هب کهن تبه طهشهنبیطبد همکهیییجطهبطهیکهنثطصهعدم هنسئل هکیهت ضیحهنیدهیو :ه
… 𝒕4

𝑡3

𝑡2

𝑡1

۳۳۱،۹۳۳۱

۳۳۱،۳۱

۳۱۱

۳۱۱

۳۱۱
𝑔𝑙𝑤2
+ 𝐼𝑛𝑡1
= 21 + 1
= 22

۳۱۱
𝑔𝑙𝑤1
= 20

موکب ه
𝑟𝑢𝑆
𝑉

۳۳۱،۳۱
۳۳۱،۹۳۳۱
ن دیکهویم ه
𝑔𝑙𝑤3
𝑔𝑙𝑤4 + 𝐼𝑛𝑡1 +
+ 𝐼𝑛𝑡1
= 𝐼𝑛𝑡2 +𝐼𝑛𝑡3
+ 𝐼𝑛𝑡2
=23,1525+1+1,1+1,2075
= 22,05
 26,46ه
+ 1 + 1,1
= 24,15
ه
 𝑔𝑙𝑤1ن دیکهبطزپ می
𝑔𝑙𝑤2
𝑔𝑙𝑤3
𝑔𝑙𝑤4 + 𝐼𝑛𝑡𝟏 +
+ 𝐼𝑛𝑡1
+ 𝐼𝑛𝑡1
+ 𝐼𝑛𝑡1
𝐼𝑛𝑡2 + 𝐼𝑛𝑡3 + 𝐼𝑛𝑡4
= 23,1535 +1+1,1+
= 20 + 1 + 𝐼𝑛𝑡2
+ 𝐼𝑛𝑡2
= 21
= 21 + 1 + 𝐼𝑛𝑡3
 1,2075+1323=27,783ه
+ 1,1
= 22,05
= 23,1
+ 1 + 1,1
+ 1,2075
= 25,3575
 21%ه
 22%ه
 23%ه
 24%ه
ن دیک
بطزپ می
𝑉

ف ضیطت :ه
= t , e= 5% ,موکبهبطزپ می

ه = 20%,

𝑤𝑙𝑔
𝑟𝑢𝑆

= 100% ,

𝑟𝑢𝑆
𝑉

و خهکیدهSurهوهه( Vنزمه= )Vهیزهیکهموکبهب هموکبهمیگ = 5%ه
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ب هبطزت صید ه هنطهیکیئ همیمیوهمکهب بهیزهف ضیطتشه«نحطفظ طک»هت هیزهویقعی هیس هچ یه ا هناطه
وشطنهمیمیوه همکهویقعی ،همکهموکبهو صیم یصبه،هوا خهیسالثمطکهویا و ه اطکه(

𝑟𝑢𝑆
𝑉

)ههیفازییشهیطفلا هیسا

ه

همییرا کهبعیاادهیسا ه ا هوا خهکیاادهیکزشهیضااطف glw-هکووااد ه ااع م هبا ه ا مهوگیا مهچا یه ا هیکزشه
یضطف ی ه ا همکهقطصابهیعلماطکیتهبا ه اطکا ینهمیمبهنیشا مهیزههماطنهاااطزهحط اتهییامطاهوسامبهنیا
ی بهس نطی میکینهوهیفزییشهوسم هه

یکزش یضطف
یومطی

هیس

هه

یف هزنطوبهیینهندصهبب مطتهتطهجطیبهنبت یودهیمین هیطبده هنزمهط هقطبتهنی
هبطزت صیدهوی و ه طکههم یبهبطهبطزپ می

ه

هاو ادکه اطهشهوسطباده

هوینهطهمیگ هنمکنهومطید هیینهیف هزناطوبهباطهنلغی هاط هزیا ه

وسم هنعک سهمیکم :ه
 １یفزییشهو خهیکزشهیفزومبه(
 ２یفزییشهوسم ه

𝑟𝑢𝑆

)

𝑉
𝑟−glwیضطف یکزش
یکزش یضطف

 ３یفزییشهو خهبه به()e
 ４طهشهموکبهبطزپ می

هوینهط

بطهوج مهیین،هیینهندصهپیشهیزهاوک هب هیولهط هیف هزنطوبه مهب سد،هوقلبهت میدههبطزیکهطهمکهن کمهتطمی ه
وینهطهیزهنزمهط هاتبه طکا ینهااطزها مم،هف ونب طید هبح ینهیقلیطم ه مهکیهمکهاااطزهبیا کتهبحا ینه
نطصبهبدهبهط ه ی بهبطزپ می

هوشدبهیومطیل هیدبهوشطنهنیدهد ه ه

سیسلوهنطصبهو صیم یصبهیینهینکطنهکیهف یهوه مه هن دیکهعظیمبهیزهت طضط هاتبهبم ه طکا هیزهب یا ه
یفزییشهبدهبه ی بهب هین وزه«نیل ت»هاا مم هبطزپ می ا هییانهبادهبهاط،هبرا کهفزیییادبی همکاناده
قطبااتهنی ا

هنزمبگی ا ینهکیهتح یصشااعطاهق ا یکهمیمبهیس ا

و صیم یصهیزههمطنهااطزهتطکیخهیو ضطیبهمیی

همکهولیجا ،هب ا هبطزت صیاادهس ا نطی همکهم هوکبه

هه

ینلیااطزهناادصبه ا هنااطهیکیئا همیمیااوهییاانهیسا ه ا هیزهیااکهبا

هی ا هتکثی ییاادبهیعلمااطکیتهمیمبهیاادبهبا ه

ااطکا ینهمکهت صیااد،همکهساا نطی اذیک ،همکهناازمهوهییاالغطصهکیهوشااطنهمیمبهوهیزهباا

همیگاا هی اا هنخاا

ه

س نطی هحطو هبه بهکیهکو هتعطمصهیقلیطم هوشطنهنیدهد هبطزت زیعهمکاندهب هوفعه اطکهنازم هوهبا هضا که
س ا نطی هحااطو هبه ا بهناابت یواادهکو هیقلیااطمهی ا هنثم ا هاذییاال هوهتح ا هی ا ییربهب ا هعااطم هیاادنه
وضعی هیقلیطم ه مکه ید هبطهوج مهیین،هچیاینهباطزت زیعبهتیطسابهقا یهنیاطنهسا نطی هوه اطکهوهبرا که
مقی ل هسلر هس نطی هپ صبهوهکوودهف سطیشبهقدکتهچطو زوبهوی و ه اطکهکیهمکهمها هط هی یا هبا ه را ه
نبیودیزمه(ف سطیشابه ا هوهطمهاط هناطصبهکسامبهبینیصمللابهویازهینا وزهانهکیهیوکاطکهوماب ییاد) هبعیا ینه
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نثطصهبطوکهت یف طتهبینیصمللب()Bank of International Settlementsه3همکها ا ینهاازیکشهساطالو ه
کسمبه م()۳۱۳۹هیینهف سطیشهکیه ذی فل هوهانهکیهوطیبهیزه«جهطوبهساطز »هوه«تکی صا ژ هاط هجدیاد»ه
میوسل هیس

هه

ب هط هبطزت صیدهنطک سه«وسم هط »هالزمهنیطنهس هیکتهفعطصهس نطی هکیهنشخصه مبهیس

هییانه

«وسم هط»هبطهتعطمصهع ض هوهت طضطهنیطنهموهبخشهن صدهی لبهتعیینهنیش ود هبطهوج مهیین،هب هاط ه
بطزت صیاادهپ سشاابهب نبیوگیزوااد:هچا ه ساابهسا نطی میکینهکیهبا همومااطصه ا منهیااکهبا هبطزت صیاادهنعااینه
نجم کهنیکید هاصنهصیپیلز،هیقلیطممینهف یوس ه طسخهنیدهدههیچکس هیینه هب هبطزت صید هموماطصه
نیش مهیطهو هب ه«وج هتیظیو»هيطهچطکچ

هن کیتهحط وهمکهانهموکبهبسلگبهمیکم :ه

«یزهوظ هکیطضابهیاکهکژیاوهیومطیا هکیهنابتا ینههمچا نهیاکهبا هبطزت صیادهتع یافه م یصملا هبادونه
ت میادههایدهمصیلاابهوجا مهواادیکمه ا ههما هسا نطی هط هنیفا مهباطهنسااطصم همکهیاکهبا هبطزت صیادهجمااعه
ی ود همکهولیج هبطیدهکژیوهیومطی همکهقطصبههیجطکهط،هعطمیت،هق یوینهوهیمک هط هتیظیمبه ا هتاطنینه
ییدۀهیوسجطمهف یییدهبطزت صیدودهتضمینه یده هعطنالنهم یتهمکهیینهف ییید،هکفلطکهطهوهنمطکزیته(هاوه
نمطکزبهنیطنهسا نطی میکینهوهنزمبگیا ینهوههاوهنماطکزبهمکووابهنیاطنهسا نطی میکین)هکوزنا به ا مهکیه اوهوه
بیشهبطهب هبطزت صیدهنیرم هسطزود ه
نجم عا هچیااینهق یعاادهمکووبیاادبهوهکویا هط هیجلمااطعبه ا هعیط ا هیجلمااطعبهکیهمکهکفلطکهااط هفا م ه
حااکهنیکیی اده(مکهیییجااطهناابت ا ینهنفه ا مههمیلا سهپی ب کمی ا هکیهویاازهبا ه ااطکهب ا م)هوجا هتیظاایوهوطنیاادبه
نیش م»ه(صیپیلز،هه،۳۸۹۹ه ص ه )۳۳-۳۱ه
«وج هتیظیو»هو صیم یصبهینطهب هف ضی ی هوطمکس هبیطهیدبهب مه هب ه«ماوهنذهمب»هویزهیکت ط هیطفا :ه
ییااانه ااا ههبطزیکهاااطهقطمکواااده ااا مهکیهتیظااایوه ییاااد هبااا هعماااطکتهمیگااا هییااانهف ضااای ه ااا هبهلااا ینهتیظااایوه
ن کیتزمییبهیزهوهطمهطهوهوظطکتهحدیقلبهب هسیسلوهپ صبهیس

هه

ین ا وزه ا هب ا هاذیاال هوگااطبهنیکیاایوهب ا هیااطمهنااباوکیوهوقلاابهبح ا ینهنااطصبهااااطزهیااد،هاصاانها ییسااپن،ه
یقلیطممینهییط ل یدبهو صیم یصهوهکئیسهفدکیصهکزکوهییطالتهنلحدبهمکهسطصهط هنیلهبهب هبح ینهوطچطکه
یدههوهبا هنحلا ی هییادئ ص ژیکهبیایشهیقلیاطم ه ا مهوههاوهبا هواطت یوبه ا مهمکهمککهبحا ینهیعلا ی ه
یااد همکه۳۱هی لم ا هسااطصه۳۱۱۹همکهسااخیطوبه ا همکهب یب ا ه میساای نهوظااطکتهوهکف ا مهحک ا نلبهنجلااسه
ومطییداطنهییطالتهنلحدبهیی یمه مهیظهطکهمیی  :ه
«ناانهیااکهییاادئ ص ژ همیکم هیزهوظاا هناانهبطزیکهااط هازیمهبااطهفط اال هزیااطم هناا ت ینهیاای بهسااطنطودهبه
یقلیطمود هنطهتیظیوا هکیهینلحطنه ميو،هینطههیدهوق همکس هعمتهوک م ننهب هییلمطبهفک هنیک ممه

3بطوکه(تس ی حسط هطهیط)هپ می
یس هحفظه ییو نل جو ه

کندوکاو ٩

هط هبینیصمللبهمکس ت هیس هینطهت جیحهمیمیوهت جم هفطکسبهکییجهانهکیه ه«بطوکهت یف طتهبینیصمللب»ه
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هبطوکهطهوهای بهب هبهلا ینهوحا هیزهساهطممیکینهوهسا نطی ه

اوهطهنحطفظ هنیکید هننهمکهندصبه هیزهوظ مهسط لطکهعملک مهیسطسبهجهطنهیس هیی یم هیطفلو ه
مکهنطبهنطکسهاذیال هو یالوهاوهاطیبه(یزهجملا ه ا مهنان)ه ا هبا ی هحفطظا هیزهسا نطی هساهطممیکینهبا ه
نیاااطفعهفااا م هوهطمهاااط هویممهیااادبهیعلماااطمه موااادهحاااطالهمکهوضاااعی هیااا کهوهوطباااطوک هقااا یکهمیکواااد»ه
( میسی نهوظطکتهوهکف مهحک نلبهنجلسهومطییداطنهییطالتهنلحدب،ه ص ه،۳۱،۳۳ه،۳۳-۳۱ه،۳۳ه )۹ه
ینطهن کیتهزمییبهبیشهیزهیکه«ییلمطب»هب م ههمطور که همکهیمین هبطهب کسبهیبعطمهناطصبهبحا ینهوشاطنه
یهیوهمیم،هسیسلوهنطصبهن کیتزمییبهیادبهوا هتیهاطه طیای هایایتهوظاطمهیقلیاطمهجهاطوبهبلکا هبخاشه
الزمهب هبطزت صیدهو صیم یصبهب م ه«حمطبب»ه ا هییجاطمهیادهبا ی هییجاطمهیا یی هالزمهبا ی هاوکا هسیسالوه
بل یودهب ی هندتبه مهکیهبطه«بطزت صیدهیجلمطعب»هسطزاطکهسطزم،هنرل طهض وک هب م ه
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮهﻮم ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ »ﺳﻤﯽ«
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﺑﺤـﺮان ﻓﻘـﻂ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﯾﺎ »ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﻣﺪل« ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﻨـﺪ »ﺟﻬـﺎن ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯿﮑﻨـﺪ« ﻧﯿﺴـﺖ.
ﺑﻠﮑــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﻧﺎﺷــﯽ از اﺑﻬــﺎﻣﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻘــﺮراتزداﯾــﯽ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟــﺐ آن ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ را آﻧﭽﻨـﺎن ﺗﯿـﺮه و ﺗـﺎر ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﻼش ﺑـﺮای درک ﻋﻠﻤـﯽ آن ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ داﯾﺮه ﻧﯿﺰ اﻣﺮی ﺑﻮد ﻣﻤﮑﻦ .ﺑﻄـﻮر دﻗﯿﻘﺘـﺮ ،درک
ﭘﺎره ﭘﺎرۀ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﻠﻂ از واﻗﻌﯿﺖ )روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺷﺪت رﯾﺎﺿﯽ وﻟـﯽ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾـﮏ( ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗـﻮﻫﻢ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن آن اﺳﺖ .ﺑﺤﺮان از آﻧﺠﺎﯾﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از وامﻫﺎی رﻫﻨﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗــﺎدر ﺑﻮدﻧــﺪ در ﻗﺎﻟــﺐ »اﺑــﺪاﻋﺎت ﻣــﺎﻟﯽ« و »ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ« ،وامﻫــﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺑـﺎزار ﺑﺴـﺎزﻧﺪ .اوراق
ﻗﺮﺿـــﻪ ﺑـــﺎ ﭘﺸـــﺘﻮاﻧﻪ رﻫﻨـــﯽ ) (MBSو اوراق ﻗﺮﺿـــﻪ ﺑـــﺎ ﭘﺸـــﺘﻮاﻧﻪ ﺑـــﺎﻧﮑﯽ) (CDOاز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷـــﺪهﺗﺮﯾﻦ اﯾـــﻦ
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽاﻧﺪ :ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳﺴـﺎت اﻋﺘﺒـﺎری ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒـﺎر اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺮای
ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ وامﻫﺎ را از آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾـﺪ ﮐـﺮده و ﺳـﭙﺲ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺎزار ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﺑـﺎﻟﻘﻮه اﯾﺠـﺎد
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ راﻫﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮای ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﺧﻄـﺮ
ٔ
وامﻫﺎی ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ) (NPLﺑﻮد .در ﺗﺌﻮری ،ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ) ،(Hedge Fundsﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﯿﺸـﺪ.
ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔـﯽ از ﺑﻬـﺮهای ﮐـﻪ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ از آﻧﻬـﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و
ﻓﺮوﺷــﻨﺪﮔﺎن )ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری( ﺑ ـﺮای اراﺋــﻪ ﭼﻨــﯿﻦ ﺧــﺪﻣﺎﺗﯽ )ﺟﻤــﻊآوری و اﻧﺘﻘــﺎل ﺑﻬــﺮه ﺑ ـﺮای
ﺧﺮﯾـــﺪاران( ﮐـــﺎرﻣﺰد درﯾﺎﻓـــﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧـــﺪ .ﺑـــﻪ اﯾـــﻦ ﺗﺮﺗﯿـــﺐ رﯾﺴـــﮏ وامﻫـــﺎی ﺗﺎدﯾـــﻪ ﻧﺎﭘـــﺬﯾﺮ در اﻧﺒـــﻮﻫﯽ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
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ﺻــﻨﺪوقﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑــﺎ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ اوراق ﻗﺮﺿــﻪای ﮐــﻪ ﺧﺮﯾــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾــﺪی
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان دو ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺗﯿﺮﮔـﯽ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﯽ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اول دﻫﻪ  ۲۰۰۰اﻋﺘﺒﺎرات رﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻻزم ﺑـﻪ ﯾـﺎدآوری اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻓﻨـﯽ
ﻣــﯽ و ﻓــﺮدی ﻣــﮏ ) (Fannie Mae & Freddie Macدر اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه ﮐــﻪ از ﺣﻤﺎﯾــﺖ دوﻟــﺖ
ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑــﻮد ،اﻋﺘﺒــﺎرات رﻫﻨــﯽ ﺑــﺎ رﯾﺴــﮏ ﮐــﻢ را ﺗﺤــﺖ ﻧــﺎم »وامﻫــﺎی رﻫﻨــﯽ ﭘ ـﺮاﯾﻢ« )ﭘ ـﺮاﯾﻢ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ
ﺑﻬﺘـــﺮﯾﻦ ﺑﺨـــﺶ ﯾـــﺎ ﻗﺴـــﻤﺖ – ﻣﺘﺮﺟﻤـــﺎن( ﺗﻀـــﻤﻴﻦ ﮐـــﺮده و ﺑـــﻪ اوراق ﻗﺮﺿـــﻪ ﺗﺒـــﺪﯾﻞ ﻣﯿﮑـــﺮد ،ﺑﺎﻧـــﮏﻫـــﺎی
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﻣﺸــﻐﻮل ﺳــﺎﺧﺘﻦ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ از ﭘﺮﺧﻄﺮﺗــﺮﯾﻦ اﻋﺘﺒــﺎرات ،ﯾﻌﻨــﯽ ﻫﻤــﺎن وامﻫــﺎی
ﺳﺎبﭘﺮاﯾﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻤﺘﺮ از وامﻫﺎی ﭘﺮاﯾﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ -ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن( ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش وامﻫـﺎی ﺑـﺎ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ رﻫﻨـﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪی در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻣﺎ از ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﮐـﻪ
در آن ﺗﻀــﻤﻴﻦ ﯾــﮏ وام ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ ﭘــﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄــﺮ ﻧﮑــﻮل ﻧﺸــﺪن آن ﺑــﻮد ،ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺳﯿﺴــﺘﻤﯽ رﻓﺘــﯿﻢ ﮐــﻪ
ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻓـﺮوش وامﻫـﺎ در ﻗﺎﻟــﺐ ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﻋﻤـﻼً رﯾﺴــﮏ ﻧﻬﻔﺘـﻪ در وام را از ﺧـﻮد وام ﺟـﺪا ﺳــﺎﺧﺘﻪ
ﮐﻤﯿـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷـﺪه
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏدارﻫﺎ اﻫﻤﯿـﺖ ﮐﯿﻔﯿـﺖ وامﻫـﺎ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ و اﻫﻤﯿـﺖ ّ
اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘــــﻪ در ﮐﻨــــﺎر اوراق ﻗﺮﺿــــﻪ ﺑــــﺎ ﭘﺸــــﺘﻮاﻧﻪ رﻫﻨــــﯽ) (MBSو اوراق ﻗﺮﺿــــﻪ ﺑــــﺎ ﭘﺸــــﺘﻮاﻧﻪ ﺑــــﺎﻧﮑﯽ)(CDO
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐـﻪ در آﻧﻬـﺎ رﯾﺴـﮏ ﻣﻮﺟـﻮد در اوراق ﻗﺮﺿـﻪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد.
ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ اﯾــﻦ اوراق ﮐــﻪ اﻣﺘﯿــﺎز آن  AAAﺑــﻮد »ﺳــﻮﭘﺮ ﺳــﻨﯿﻮر« ﺧﻮاﻧــﺪه ﻣﯿﺸــﺪ .دوﻣــﯿﻦ دﺳــﺘﻪ ﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ
اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  AAو  Aﺑﻮد »ﺳﻨﯿﻮر« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ .دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  BBBو » BBﻣـﺰاﻧﯿﻦ«
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ .آن دﺳﺘﻪ از اوراﻗﯽ ﻫﻢ ﮐـﻪ اﻣﺘﯿـﺎزی ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ »ﺳـﻬﺎم« ) (equityﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯿﺸـﺪﻧﺪ .در
ﺳﻤﯽ« ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨـﺪ .اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ آﺧـﺮ ﺗـﺎ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﺧﺮی »ﺿﺎﯾﻌﺎت ّ

اﺛﺮات »ﺳﻤﯽ« ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻘﺪار ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺒـﻮد،
از ﭘﺮﺳﻮدﺗﺮﯾﻦ اوراق ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ »زﻧﮓ ﺧﻄﺮ« از ﺑﺎﻗﯽ دﺳـﺘﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ
ِ
اوراق ﺑﻬﺘـﺮ وﻗـﺖ
اﮔﺮ اوراق »ﺳﻤﯽ« ﺳـﻘﻮط ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﺮای واﮐـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن دادن ﺟﻬـﺖ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ارزش
ﮐــﺎﻓﯽ وﺟــﻮد ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ .ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾــﻦ ،ﻣﻮﺳﺴــﺎت اﻣﺘﯿــﺎزدﻫﯽ ،ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺑﺰرﮔــﯽ از درآﻣــﺪ آﻧﻬــﺎ از
اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اوراق ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻣﯿـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ دﺳـﺖ و دﻟﺒﺎزاﻧـﻪ اﻣﺘﯿـﺎز دﻫﻨـﺪ .ﺑـﻪ
اﯾــﻦ ﺧــﺎﻃﺮ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ،ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در ﻃــﯽ ﺑﺤـﺮان ﻣﻌﻠــﻮم ﺷــﺪ ،ﺣﺘــﯽ اوراق ﻗﺮﺿــﻪای ﮐــﻪ اﻣﺘﯿــﺎز داﺷــﺘﻨﺪ
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ﺧﯿﻠـــﯽ وﻗﺘﻬـــﺎ ﮐﻤﺘـــﺮ از اوراق »ﺳـــﻬﺎم« »ﺳـــﻤﯽ« ﻧﺒﻮدﻧـــﺪ .ﻗـــﺮار ﺑـــﻮد ﻣﻮﺳﺴـــﺎت اﻣﺘﯿـــﺎزدﻫﯽ »ﻧـــﺎﻇﺮان
ﺑﯽﻃﺮف« ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮدﯾﺰ اﯾﻨﻮﺳﺘﻮر ﺳﺮوﯾﺲ ) ،(Moody’s Investors Serviceاﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧــﺪ ﭘــﻮرز) (Standard &Poor’sو ﻓﯿــﺘﭻ رﯾﺘﯿﻨــﮓ) (Fitch Ratingsﮐــﻪ  ۹۵درﺻــﺪ ﺑــﺎزار را در اﺧﺘﯿــﺎر
دارﻧــﺪ ،ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﺴــﺌﻮل ﺑﺤـﺮان ﺑــﺎزار ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽاﻧــﺪ ،ﺑﻠﮑــﻪ اﻣــﺮوز ﻫــﻢ در ﻧﻘــﺶ ﻣﺴــﺌﻮﻻن »ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰم
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ« )ﺑﺎ ﻋﺎرﻳﺖ ﮔﯿﺮی اﺻﻄﻼح م .ﻓﻮﮐـﻮ( ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻬﻤـﯽ در ﺑـﺎزار ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻣـﺎﻟﯽ داﺷـﺘﻪ و
ﺟﻠﻮی ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺨﻄـﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ از اﺻـﻮل و روﯾـﻪﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال ﻣﯽاﯾﺴـﺘﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل وﻗﺘـﯽ
اﻣﺘﯿﺎز اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﻧﺪن روﯾـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻓﺸـﺎر ﺳﯿﺎﺳـﯽ وارد
ﻣﯽآورﻧــﺪ .اﮔــﺮ ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﺗــﻦ ﻧﺪﻫــﺪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﻬــﺎﯾﺶ را ﭘﺮداﺧــﺖ ﮐﻨــﺪ :و اﯾــﻦ ﺑﻬــﺎ ﯾﻌﻨــﯽ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻧــﺮخ ﺑﻬــﺮه
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺘﻰ .اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻫـﻢ ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺳﺴـﺎت اﻣﺘﯿـﺎزدﻫﯽ ﻫﺮﮔـﺰ روش اﻣﺘﯿـﺎزدﻫﯽ
ﺧﻮد را ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪادهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ روﺷﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ روش ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﻌﻄﻔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ روش ﺳﯿﺎﺳﯽ!
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺎن و ﺳﻮﻓﯽ)ﻣﯿﺎن و ﺳﻮﻓﯽ (٢٠٠٨ ٬در ﻣﻮرد دوره  ۲۰۰۱ﺗﺎ  ۲۰۰۵ﺻﻮرت دادهاﻧـﺪ،
ﺣﺠﻢ ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ وامﻫﺎی رﻫﻨﯽ در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از وامﻫﺎی رﻫﻨﯽ ﮐـﻢﺧﻄﺮﺗـﺮ رﺷـﺪ ﮐـﺮد.
اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی آﻣــﺎر ﺗﻘﺎﺿــﺎﻫﺎی رد ﺷــﺪن وامﻫــﺎ در دوره  ۱۹۹۶ﺗــﺎ  ۲۰۰۰ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﭘﺮاﮐﻨــﺪﮔﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳــﺖ .ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ در آﻧﻬــﺎ وامﻫـﺎی رﻫﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻋﺖ در اواﯾـﻞ دﻫــﻪ
 ۲۰۰۰رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧـﺮخ رد ﺷـﺪن ﺗﻘﺎﺿـﺎی وام در آﻧﻬـﺎ در دوره  ۱۹۹۶ﺗـﺎ
 ۲۰۰۰ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ از ﺳـﺎل  ۲۰۰۵ﺳـﻬﻢ وامﻫـﺎی
رﻫﻨﯽ ﺗﺎدﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ اﯾﻦ وامﻫﺎ از ﻣﺠﻤﻮع واﻣﻬـﺎ از  ۱۱درﺻـﺪ در  ۳۱ﻣـﺎرس ۲۰۰۵
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶درﺻﺪ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن رﺳﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ ﺗﺤـﺮک ﻧﺴـﺒﯽ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه
در ﻫﻤﺎن دوره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ واﻣﻬﺎی رﻫﻨﯽ ،اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﻫﻨـﯽ و اوراق ﻗﺮﺿـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻪ
ﺑﺰرﮔﺘــﺮی از اوراق ﺑﻬــﺎدار ﺗﻌﻠــﻖ دارﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ آن اوراق ﻗﺮﺿــﻪ ﺑــﺎ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ داراﯾــﯽ )(ABSﮔﻔﺘــﻪ ﻣﯿﺸــﻮد.
وامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد ،وامﻫﺎی ﻣﺼﺮف و وامﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺣﺘـﯽ
اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اوراق ﺑﻬﺎدار اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ از اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۱۹۸۰ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮف ،ﺑﺨﺼﻮص از دﻫﻪ  ۱۹۹۰اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل  ۱۹۸۰ارزش اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از اوراق از ﭼﻨـﺪ
ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺠـﺎوز ﻧﻤﯿﮑـﺮد .اﯾـﻦ رﻗـﻢ در ﺳـﺎل  ۱۹۹۳ﺑـﻪ  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر و در ﺳـﺎل  ۲۰۰۶ﺑـﻪ ﺣـﺪود
 ۱۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ)ﻣﻮاﺗﯽ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .(۲۰۰۸
و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺣﺠﻢ وامﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖﺷـﺪه ﯾـﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺸـﺪه اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ،
ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﺲاﻧـﺪاز ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه در دوره ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ
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ﺑﺤﺮان روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ روﻧـﺪی ﺻـﻌﻮدی را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺑـﺪﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ از
ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﺑﻪ  ۱۳۷۹۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۲۰۰۸رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .در ﻫﻤـﯿﻦ
زﻣــﺎن ﺑــﺪﻫﯽ ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی ﺑﺨــﺶ ﻏﯿﺮﻣــﺎﻟﯽ از ﮐﻤﺘــﺮ از  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر ﺑــﻪ  ۷۰۲۷ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر ،ﺑــﺪﻫﯽ
دوﻟــﺖ ﻓــﺪرال از ﺣــﺪود  ۳۵۰۰ﺑــﻪ  ۵۲۷۴ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر – ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ روﻧــﺪ ﻧﺰوﻟــﯽاش ﺗــﺎ ﺳــﺎل  -۲۰۰۲و ﺑــﺪﻫﯽ
اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ و ادارات ﻣﺤﻠﯽ از ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﺑﻪ  ۲۲۲۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ)ﻣﻮاﺗﯽ ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .(۲۰۰۸
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﻈﺎرت ﺳـﻬﻞﮔﯿﺮاﻧـﻪﺗﺮی ﺑـﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی
آﻧﻬــﺎ وﺟــﻮد دارد ،ﺑــﺎ ﻗـﺮار دادن ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎی ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ﺧــﺎرج از ﺗـﺮاز ﺟــﺎری ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ
ﻣﺮاﺟــﻊ ﻧﻈــﺎرﺗﯽ را ﮐـــﺎﻣﻼً دور ﺑﺰﻧﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖﻫــﺎی ﺧـــﺎرج از ﺗــﺮاز ﺟــﺎری در اﺻـــﻞ ﻧــﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴـــﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  SPV١و  - SIV٢ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭘﻮﺷﺸــﯽ ﺣﻘــﻮﻗﯽ ﺑ ـﺮای ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  -اﻳﺠــﺎد ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ اﺑــﺰار  SPVو  SIVاوراق
ﻗﺮﺿﻪاى را ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮای ﺗﺨﺼـﯿﺺ وام ﯾـﺎ ﺧﺮﯾـﺪ
وام رﻫﻨــﯽ از ﻗــﺮضدﻫﻨــﺪه اوﻟﯿــﻪ( ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﻣــﻰﮐﺮدﻧــﺪ؛ ﺑــﺎ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ اﺳــﻨﺎد ﺗﺠــﺎری دارای ﺿــﻤﺎﻧﺖ داراﯾــﯽ
) ٣(ABCPو در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑﺨـﺶ ﮐـﻮﭼﮑﯽ از ﮐـﻞ وام را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪﻫﺪ)ﻣﻌﻤﻮﻻً زﯾﺮ  ۲و ﺣﺘﯽ  ۱درﺻﺪ( ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اوراق ﺻﺎدره را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻘـﻮﻗﯽ
ارزش اﺳﻤﯽ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﻫﻨﯽ ،اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و دﯾﮕﺮ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑـﺎ
ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ داراﯾــﯽ را ﮐــﻪ ﺻــﺎدر ﮐــﺮده ﺑــﻪ ﺣﺴــﺎب داراﻳــﻰ ﻣﯿﮕــﺬارد )دون .(۲۰۰۷ ،اﻣــﺎ از آﻧﺠــﺎ ﮐــﻪ اﯾــﻦ
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش اﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ،و ﺿـﺮر ﻫـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻣـﻰﺷـﻮﻧﺪ ٬ﻧﺴـﺒﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻋﺘﺒــــﺎری )ﻗــــﺮض( ﺑــــﻪ ارزش ﺳــــﻬﺎم )ﻧﻘــــﺪﯾﻨﮕﯽ( ﺑﺎﻧــــﮏﻫــــﺎ ،ﮐــــﻪ ﺑــــﺎ ﺳــــﻬﻢ ﺳــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧــــﻮد ﺑﺎﻧــــﮏﻫــــﺎ در
ﮐــﻞ»ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری« ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻌﮑــﻮس دارد ﻣﻘــﺎدﯾﺮ ﻋﻈﯿﻤــﯽ ﭘﯿــﺪا ﻣﯿﮑﻨــﺪ.ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧــﻮد
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ارزش اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری دارای ﺿـﻤﺎﻧﺖ داراﯾـﯽ ) (ABCPﺑـﻪ ﺷـﺪت ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ)اﮔﻠﯿﺘﺎ.(۲۰۰۸ ،
ﭘــﺲ از ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ ﻟ ـﻴﻤﻦ ﺑ ـﺮادرز) (Lehman Brothersدﯾﮕــﺮ ﺑــﺪﯾﻬﯽ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑــﺎزار اوراق ﻣﺒﺎدﻟــﻪ
رﯾﺴــﮏ ﻧﮑــﻮل )٤ (CDSﻧﯿـــﺰ وارد دور ﺑﺎﻃــﻞ ﺑﺤــﺮان ﺧﻮاﻫـــﺪ ﺷــﺪ .اوراق ﻣﺒﺎدﻟــﻪ رﯾﺴـــﮏ ﻧﮑــﻮل ﯾﮑـــﯽ از
دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎزار اﯾﻦ اوراق اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ :ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و ﺑﺨﺼـﻮص
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎرات داده ﺷﺪه اوراق ﺑﻬﺎداری ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم اوراق ﻣﺒﺎدﻟـﻪ رﯾﺴـﮏ ﻧﮑـﻮل .ﻧﻘـﺶ اﯾـﻦ اوراق ﻗـﺮار اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻗـﺮضدﻫﻨـﺪه را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺧﻄــﺮ ﺗﺎدﯾــﻪ ﻧﺸــﺪن ﻗﺮﺿــﯽ ﮐــﻪ داده ﭘﻮﺷــﺶ دﻫــﺪ .درﺳــﺖ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑﯿﻤــﻪ وﺳــﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿــﻪ ﮐــﻪ ﺧﻄــﺮ و ﻫﺰﯾﻨــﻪ
ﺗﻌﻤﯿﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی وارد آﻣﺪه را ﻣﯿﺎن ﻫﻤـﻪ ﻣﺎﻟﮑـﺎن ﺑﯿﻤﻪﺷـﺪه وﺳـﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ،اوراق ﻣﺒﺎدﻟـﻪ
1

Special PurposeVehicles
Special Investment Vehicles
3
Asset-BackedCommercial Paper
4
CreditDefault Swap
2
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رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﻄﺮ و ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات داده ﺷﺪه را ﻣﯿـﺎن ﻣﺎﻟﮑـﺎن اﯾـﻦ
اوراق ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﻗـﺮضدﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺧﻄـﺮ و ﺧﺴـﺎرات را ﻣﯿـﺎن ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ.
ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ ،ﺟﺪای ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺶ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺪﯾﻌﯽ ﻧﯿﺰ دارد :ﻫـﯿﭻ ﺷـﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤـﻪ وﺳـﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪای
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿـﻞ  ۱۰ﻫـﺰار دﻻری را ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ارزش آن )ﻣـﺜﻼً  ۲۰ﻫـﺰار دﻻر( ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺑﯿﻤـﻪ
ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ اﺗﻮﻣـﻮﺑﯿﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎﻟـﮏ آن ﻧﯿﺴـﺖ را ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﻨـﺪ )ﻣـﺜﻼً اﺗﻮﻣﻮﺑﯿـﻞ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را( .ﺑﺎ اوراق ﻣﺒﺎدﻟﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﻮل ،ﮐـﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﻗـﺮضدﻫﻨـﺪﮔﺎن را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄـﺮ ﺗﺎدﯾـﻪ ﻧﺸـﺪن
ﻗﺮض ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﻋﺘﺒﺎر داده ﺷـﺪه را ﺑﯿﻤـﻪ ﮐـﺮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ،
ﻣﯽﺗﻮان اوراق رﯾﺴـﮏ ﻧﮑـﻮل را ﺑـﺮای ﻗﺮﺿـﯽ ﺑﺨـﺮﯾﻢ ﮐـﻪ اﻟﺰاﻣـﺎً ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه آن ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑـﺪون آﻧﮑـﻪ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﯾﻮﻧـﺎن را در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش اوراق رﯾﺴـﮏ ﻧﮑـﻮل ﺑـﺪﻫﯽ ﻣﻠـﯽ ﯾﻮﻧـﺎن در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اوراق ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﻮﻋﯽ »ﺑﯿﻤـﻪ« در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ﺧـﻮد ﺗﺤـﺖ ﻣﻨﻄـﻖ »اﻗﺘﺼـﺎد
ﮐـــﺎزﯾﻨﻮﯾﯽ« ﻋﻤـــﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨـــﺪ )ﺷـــﺎواﻧﯿﻮ .(۲۰۰۸ ،وﻗﺘـــﯽ ﺷـــﺮﮐﺖ ﻟـــﯿﻤﻦ ﺑـــﺮادرز ﺑـــﻪ ورﺷﮑﺴـــﺘﮕﯽ اﻓﺘـــﺎد ،آن
ﻣﻮﺳﺴــﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﺑ ـﺮای ﺑــﺪﻫﯽ اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ اوراق رﯾﺴــﮏ ﻧﮑــﻮل ﺻــﺎدر ﮐــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ )ﺑــﺎ ارزش ﺧﯿﻠــﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﻫﯽ آن( ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﻫﺮج و ﻣﺮج دﯾﮕﺮی ،در اﯾﻦ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾـﺎ ﻧـﺎﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘـﯽ ﻓـﺪرال رزرو اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه ﺑﯿﻦﺑـﺎﻧﮑﯽ را ۲۵
ﺻــﺪم درﺻــﺪ اﻓــﺰاﯾﺶ داد ﻫــﯿﭻ اﺗﻔــﺎق ﻋﺠﯿــﺐ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈــﺮهای رخ ﻧــﺪاد .اﻣــﺎ در آن ﺳــﺮ زﻧﺠﯿــﺮه ﻗﺮض ـ
اﺳـــﺘﻘﺮاض ،ﭘـــﺲ از اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗﻮﺟـــﻪ ﻧـــﺮخ ﺑﻬـــﺮه اﻋﺘﺒـــﺎرات ﻣﺴـــﮑﻦ ﯾـــﺎ اﻋﺘﺒـــﺎرات ﻣﺼـــﺮفﮐﻨﻨـــﺪه،
ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻗﺴﺎط وامﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ در ﺳـﺎل
 ۲۰۰۷دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ اﻋﺘﺒـﺎرات درﯾـﺎﻓﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .و از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ رﺷـﺪ وامﻫـﺎی ﺗﺎدﯾﻪﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
ﻣﺴــﮑﻦ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿــﻪ در ﺑــﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ اﻣــﻼک ﻣﯿﺸــﻮد ،ﺣﺒــﺎب )ﺳــﻮروس (۲۰۰۸ ،ارزش ﺑــﺎزار
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺮﮐﯿﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﮐـﻞ ﻫـﺮم اﻋﺘﺒـﺎری ،ﺑـﺎزار اوراق رﯾﺴـﮏ ﻧﮑـﻮل ،ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و اﻧـﻮاع اوراق
ﻗﺮﺿﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ارزﺷﻬﺎی ﻣﻮﻫﻮم ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻼش ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑـﺮای
اﺣﯿﺎء ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ )ﺑﺎ ﭘﻮل دوﻟﺘﯽ( ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در  ۹اوت ﺳـﺎل  ۲۰۰۷ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﭘـﺬﯾﺮش رﺳـﻤﯽ
ﺑﺤﺮان ﺑﻮد.
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﺧﻄﺎی روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﻔﺮادی رﯾﺴﮏ را ﻫﻤـﺎن
ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ رﯾﺴــﮏ در ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ .اﻣــﺎ آﻧﭽــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﺑ ـﺮای ﯾــﮏ ﺷــﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻــﯽ
»ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻘﻼﻧــﯽ« ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﺑﺮﺳــﺪ ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ در ﺳــﻄﺢ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧــﯽ ،ﻏﯿﺮﻣﺴــﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺣﺘــﯽ
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻗـﺮضدﻫﻨـﺪﮔﺎن اوﻟﯿـﻪ ،رﯾﺴـﮏ ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ ﻗﺮﺿـﻪﻫﺎ را ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﻧﺘﻘــﺎل ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ؛ ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾــﻦ اﻋﺘﺒــﺎرات را ﺧﺮﯾــﺪه و آﻧﻬــﺎ را در ﻗﺎﻟــﺐ ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣــﺎﻟﯽ
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ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻦ اوراق را ﺧﺮﯾﺪه و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺸـﺘﻘﺎت اوﻟﯿـﻪ ﻣـﯽﻓﺮوﺷـﻨﺪ و اﯾـﻦ ﭼﺮﺧـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل داﺋﻤﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ »دﯾﮕـﺮی ﻋـﺎم« ،ﺑﺠـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻘﻼﻧـﯽ
رﯾﺴﮏ ،آن را از ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﻣﯿﮑﻨﺪ» .دﯾﮕﺮی ﻋﺎم« ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﺪﯾﻮﯾﺪواﻟﯿﺰم روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺧﻄﺎﯾﯽ اﭘﯿﺴﺘﻤﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣـﺎدی ﻃﺒﻘـﻪ
ﺣﺎﮐﻢ را ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و از »ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ« ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎرﮐﺲ
آن را در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻓﺘﯿﺸﯿﺰم ﮐﺎﻻ« ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽِ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽﺷﺪه ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﺑـﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ
ﺑﻠﮑــﻪ ﻃﺮﺣﻬــﺎی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﯿــﺰ دﭼــﺎر ﺑﺤﺮاﻧــﯽ ﻋﻤﯿــﻖ ﮐــﺮد .ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﻘــﺮراتزداﯾﯽﺷــﺪه
ﺑﺨﺸﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑـﻮد .ﺣﺒـﺎبﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﺷـﺪ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻮار ﺑـﻮد ﺑﻬـﺎی ﻻزم ﺣﻔـﻆ
ﺿـــﺮبآﻫﻨﮓ اﻧﺒﺎﺷـــﺖ ﺑﻮدﻧـــﺪ )ﻫﺮﭼﻨـــﺪ اﯾـــﻦ ﺿـــﺮبآﻫﻨﮓ ﮐﻨـــﺪﺗﺮ از ﺿـــﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾـــﯽ ﺑـــﻮد(؛
ِ
آﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﯾﺪا ِر ِ
ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽِ درآﻣـﺪ ،زﯾـﺎدی
ارزش ﻧﺎﺷﯽ از
ﺿﺮبآﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺿﺮب
ِ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽﺷﺪه ﻃـﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﺮﻫـﺮج و ﻣـﺮج اﻣـﺎ »ﺳـﺎزﻧﺪهای« اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ارزش اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ ﺣﺴﺎس ﺷﺪ؛ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧـﺎﭼﯿﺰی
در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار اﻣﻼک.
ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ در ﺑـﺎزار اﻣـﻼک اﺣﺘﻤـﺎﻟﻰ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺪلﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﻗﺘﺼﺎدﺳـﻨﺠﯽ از ﻫﻤـﺎن آﻏـﺎز آن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد ،دورهای
ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ در ﺑـﺎزار اﻣـﻼک ﺛﺒـﺖ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ آﻟـﻦ ﮔﺮﯾﻨﺴـﭙﻦ در ﺳـﺎل ۲۰۰۸
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺒﺎر ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺮای
دﻫﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮐﻞ ﺑﻨﺎی ﻓﮑﺮی آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐـﻪ
ﻣـﺪﻟﻬﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻮار ﺑﻮدﻧـﺪ ﻓﻘـﻂ دو دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﯿﺪادﻧـﺪ ،ﯾﻌﻨــﯽ دوره
ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ را) .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت و رﻓﺮم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،۲۰۰۸ ،ص.« (۹.
اﻣــﺎ اﯾــﻦ »ﻣــﺪلﻫــﺎی ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴــﮏ« ﭘﺮﺧﻄــﺮ در ﺑــﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ ﻧــﻪ ﻓﻘــﻂ ﺗــﺎ ﺣــﺪ زﯾــﺎدی ﻋﺎﻣــﻞ اﻧﺒﺴــﺎط
اﻋﺘﺒــﺎری در اﯾــﻦ ﺑــﺎزار ﺷــﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ اﺛــﺮ را در ﺑــﺎزار اﺗﻮﻣﻮﺑﯿــﻞ و ﺑﻄــﻮر ﮔﺴــﺘﺮدهﺗﺮ در ﺑــﺎزار ﮐﺎﻻﻫــﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در ﺗﺌﻮری ،وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻫﻤـﺎن وﺛﯿﻘـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪ آن ﺑـﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﺪف دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
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ﺑﺤﺮان در ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﻪ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪ :ﻣﺸـﺘﻘﺎت
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣــﺎرﮐﺲ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ ﺑـﺮای ﻓﻬــﻢ ﺑﻬﺘــﺮ ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺻــﻮرتﺑﻨــﺪی ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣــﺎﻟﯽ ﺣــﻮل اﻗــﺪاﻣﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽاﻧﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ واﺣـﺪی ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﺣﺎل ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟـﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ،ﭘـﻮﻟﯽ ) (mﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺻـﻨﻌﺖ ﻗـﺮض داده دارای ﺧﺼـﻠﺘﯽ
»)ﻣﺘﺎ(ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﺷـﻮد .ﺑـﺮای ﺗﮑﺜﯿـﺮ اﯾـﻦ ﭘـﻮل
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺮه ﺗﻌﻠـﻖ ﻣﯿﮕﯿـﺮد ﻗـﺮار داد :در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ  mﺑـﻪ
’ mﺗﺒــﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸــﻮد ﭼـﺮا ﮐــﻪ ﺑﻬــﺮه ﺑــﻪ آن اﺿــﺎﻓﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﻣــﺎ در واﻗــﻊ ﻗــﺮضدﻫﻨــﺪه ﺑـﺮای آﻧﮑــﻪ ﺑﻬــﺮه
»ﺑﺴﺎزد« ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار »ﻓﻌﺎﻟﯽ« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﭘـﻮل را ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﭘـﻮل
ﺧـﻮد ﺑﻄـﻮر ﻣﻮﻟـﺪی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ  mﺻـﺮﻓﺎً ﺑﺨﺸـﯽ از  Mدر ﻣـﺪارﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻬﺮه ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮد ﯾﺎ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ.
ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﻬﺎم ﻣﯿﺨـﺮد ﺑﮑـﺎر
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﻮرد ﺻـﺎﺣﺐ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدا ِر
ْ
ﺑﺮد .او ﭘﻮل ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺳـﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣﻌﺎوﺿـﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ و دارای ﺣـﻖ درﯾﺎﻓـﺖ

ﺑﺨﺸــﯽ از ﺳــﻮد ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺸــﻮد :ﺳــﻮد ﺳــﻬﺎم .اﻣــﺎ ﺳــﻮد ﺳــﻬﺎم ﻧﯿــﺰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑﻬــﺮه ﭼﯿــﺰی ﺟــﺪا از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑــﻪ ﺑﺨﺸــﯽ از آن اﺳــﺖ .ﺑـﺮای ﻣــﺎرﮐﺲ ﺳــﻮد ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻤــﺎﻣﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋــﻪﻫﺎ ،و
ﺗﻤﺎﻣﯽ »ﺻﻮر« ،ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد :ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺘﯽ )ﺳﻮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه و ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم
در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ( .ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم )ﺑﺎزار اوﻟﯿـﻪ( در اﺻـﻞ ﻫﻤـﺎن ﻗـﺮض ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮض از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان ﻗـﺮض ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب آورد ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﺑﺎﻧﮏ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﭽﻮن واﺳﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺮضدﻫﻨﺪه و ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘـﺪار ﮐـﻢ ﯾـﺎ زﯾـﺎد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﻣﻘــﺪار ﮐــﻢ ﯾــﺎ زﯾــﺎد ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ ﭼﯿــﺰی ﻧﯿﺴــﺖ ﺟــﺰ ﺑﺨﺸــﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﮐــﻪ ﻫﻤﺰﻣــﺎن در ﻗﺎﻟــﺐ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮕﺮدد :ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾ ٔﻪ دارای ﺑﻬﺮه.
از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻪ ﻣﻘﺼـﺪ دارد :ﻣﺼـﺮف ﺧﺼﻮﺻـﯽ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻣﻮﻟﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺎﻣﻮﻟﺪ )در ﺳﻬﺎم ،در ﺣﺴﺎبﻫـﺎی ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﺑﻬـﺮه ﺗﻌﻠـﻖ ﻣﯿﮕﯿـﺮد ،و ﻏﯿـﺮه(.
اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﺮ اﻧﻔﺮادی اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎ »ﺗﺌﻮری« در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻮﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺪن ﮐـﻞ
»ﺗﺼﻮﯾﺮ« و داﺷﺘﻦ دﯾﺪی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد .در واﻗـﻊ ﺳـﻮد ﺻـﻨﻌﺘﯽ
دو ﻣﻘﺼــﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧــﺪارد :ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﻟــﺪ و ﻣﺼــﺮف .وﻗﺘــﯽ ﺻــﻨﻌﺘﮕﺮ  Aﺑﺨﺸــﯽ از ﺳــﻮد ﺧــﻮد را در
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮل او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ  Bﻗﺮض ﻣﯿﺪﻫﺪ و او اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻄـﻮر
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ﻣﻮﻟﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ  Aدر ﺑﺎزار اوﻟﯿﻪ ﺳﻬﺎم ﺻﻨﻌﺖ  Bرا ﻣﯿﺨـﺮد
)وﻗﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ  Bﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ( ،در واﻗﻊ ﭘـﻮﻟﺶ را ﺑـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮ  Bﻣﯿﺪﻫـﺪ و ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮ  Bﮐـﻪ
ﻗﺼــﺪ دارد ﭘــﻮل »ﺧــﻮد« را اﻓــﺰاﯾﺶ دﻫــﺪ اﯾــﻦ ﻗــﺮض را در ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﻮد ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨــﺪ :در اﯾــﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ  Bﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ  Aﺳﻮد ﺳـﻬﺎم ﺑﭙـﺮدازد ،ﮐـﻪ در واﻗـﻊ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻮد ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺻـﻨﻌﺖ
ﺧﻮدش اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ  Aاز ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ  Bﯾﺎ از ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳـﻬﺎم ﺑﺨـﺮد؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ اﮔـﺮ
ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری« ﮐﻨﺪ ،اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﺲ دﯾﮕـﺮی دارد ﺳـﻬﺎم
ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ در وارد ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳﻬﺎم )و ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﺎزار اوراق ﻗﺮﺿـﻪ( ﻣﯿﺸـﻮد
از در دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد ﭼﺮا ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﮐﺴـﯽ ﻣﯿﺨـﺮد دﯾﮕـﺮی ﻣﯿﻔﺮوﺷـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻮداﮔﺮان
ﺳــﻬﺎم ﻣﯿﻔﺮوﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ ﺳــﻬﺎم دﯾﮕــﺮی ﺑﺨﺮﻧــﺪ ،ﺑﺨﺸــﯽ از ﭘــﻮل در ﮔــﺮدش در ﺑﺎزارﻫــﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ ﺑــﻪ »دام«
ﻣﯽاﻓﺘــﺪ و در اﯾــﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﻓﻘـــﻂ ﺑــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ارزﺷـــﻬﺎی ﻣﻮﻫــﻮم ﻣﻨﺠــﺮ ﻣﯿﺸـــﻮد .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ رودوﻟـــﻒ
ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻮداﮔﺮی ارزش ﺟﺪﯾـﺪی ﻧﻤـﯽﺳـﺎزد ،اﻣـﺎ ﺳـﻮد
ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺳﺎزد :ﺳﻮداﮔﺮی ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞﺟﻤﻊ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ در
اﺻﻞ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮطﺑﻨﺪی در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺐدواﻧﯽ ﻧﺪارد:
»ارزﯾــﺎﺑﯽﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﮐــﻪ ﺧﺮﯾــﺪاران و ﻓﺮوﺷــﻨﺪﮔﺎن در ﯾــﮏ زﻣــﺎن ﻣﻌﯿﻨــﯽ دارﻧــﺪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ زﯾــﺎن ﺑـﺮای
ﻋﺪهای و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮای ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻮد ﯾﮑﯽ زﯾﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؛ و اﯾـﻦ ﺑـﺎ ﺳـﻮد ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺳـﻮد ﻃﺒﻘـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ زﯾـﺎن
ﻃﺒﻘــﻪ ﮐــﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺴــﺖ؛ ﭼـﺮا ﮐــﻪ ﻃﺒﻘــﻪ ﮐــﺎرﮔﺮ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋــﺎدی اﻧﺘﻈــﺎر ﻧــﺪارد ﺑــﯿﺶ از ارزش
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ« )ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ،۱۹۸۱ ،ص.(۱۳۶ .
از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اوراق ﻗﺮﺿﻪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزشاﻓﺰاﯾﯽِ ارزش ﺻﺮﻓﺎً ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازm – m’:
ﭘﻮل در دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑـﻮرس و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺑﻄـﻮر ﺟـﺎدوﯾﯽ ﺧـﻮد را ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﮐﻨـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ »ﺑﮑﺮزاﯾﯽ« ،٥ﮐﻪ در آن ارزش ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﮐـﺎر اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﯾـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺧﻠـﻖ
ﻣﯿﺸﻮد ،ﭘﺪﯾﺪهای ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺎم آن را »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫﻮم« ﻣﯿﮕﺬارد )ﺷﻨﻪ.(۲۰۱۶ ،
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫﻮم ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﯽ
ـﻬﺎم ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫــﻮم اﺳــﺖ ﭼـﺮا ﮐــﻪ از ﻫﻤــﺎن آﻏــﺎز ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ارزﺷــﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻞ از
ﺛﺒــﺖ ﺷــﻮد .از اﯾــﻦ رو ﺳـ ْ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯿﺸﻮد.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺻـﻨﻌﺖ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ﻓـﺮوش ﻣﯿﺮﺳـﺎﻧﺪ ،ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ارزش
ﻣﻮﻫﻮم اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯿﺸﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑـﯿﺶ در اﺻـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ واﻗﻌـﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد؛ اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓـﺮوش ﺳـﻬﺎم در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ »اﺳـﺘﻘﻼل« ﻧﺴـﺒﯽ ارزش آﻧﻬـﺎ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﺠﺎد ارزﺷﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻪ ﺗﻮان دو ﻣﯿﺸﻮد .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺳﻮداﮔﺮان ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم را ﺑـﺎ ﻗﯿﻤﺘـﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﺨﺮﻧـﺪ ﺑﻔﺮوﺷـﻨﺪ ،رﺿـﺎﻳﺖ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش واﻗﻌﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ ﺑﺨﺮﻧـﺪ .ﺟـﺪای
از اﯾــﻦ ،ﺳــﻮداﮔﺮان ارزش واﻗﻌــﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪای را ﮐــﻪ ﺳــﻬﺎم ﺑــﻪ آن ﻣﺮﺑــﻮط اﺳــﺖ ﻧﻤــﯽداﻧﻨــﺪ ﺑﻠﮑــﻪ ﻓﻘــﻂ
ﻣــﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ آن را ﺗﺨﻤــﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨــﺪ .اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑـﺮای ﺳــﻬﺎم ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤــﺖ آﻧﻬــﺎ و ﻫﻤـﺮاه ﺑــﺎ آن
ارزش ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻪ ﺗﻮان دو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻬﺎم دارﻧﺪ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم/اوراق ﻗﺮﺿﻪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺳـﻬﺎم ﯾـﺎ اوراق
ﻗﺮﺿــﻪ ﺑﻄــﻮر ﻣﻮﻫــﻮم ﺑــﺮ ﺛــﺮوت ﺧــﻮد ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾــﺪ .در دورهﻫــﺎی روﻧــﻖ ،وﻗﺘــﯽ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ  ۲ﯾــﺎ ۳
درﺻﺪ در ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ارزش ﻣﻮﻫﻮم ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ  ۱۵ﯾﺎ  ۲۰درﺻﺪ
در ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺎﻟﮑـﺎن اﯾـﻦ اوراق ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺧﺮﯾـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی
واﻗﻌـﯽ داراﯾـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﭘـﻮل واﻗﻌــﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﯾـﻦ ﺛـﺮوت ﻣﻮﻫــﻮ ِم ﺑـﻪ ﺗـﻮان دو دود ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻫــﻮا
ﻣﯿﺮود .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم/اوراق ﻗﺮﺿﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺮای اﯾـﻦ اوراق ﻧﺎﮔﻬـﺎن ﺑـﻪ
ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﺛﺮوت ﻣﻮﻫﻮم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻮﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺑـﻪ
ﻫــﻮا ﻣﯿــﺮود .ﺑﺨــﺎﻃﺮ اﻟﮕﻮﻫــﺎی ﺗﻘﻠﯿــﺪی ﮐــﻪ در رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﺑــﺎزار وﺟــﻮد دارد ،ارزش ﻣﻮﻫــﻮم ﺳــﻬﺎم /اوراق
ﻗﺮﺿﻪ ،دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺷﺪﯾﺪی اﺳـﺖ :ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪای ﮐـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ارزش ﻣﻮﻫﻮم دﭼﺎر ﺗﻮرم و ﺗﻨﺰل )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ارزش واﻗﻌﯽ آن( ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫﻮم از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﭽﻪ »اﺛﺮ ﺛﺮوت« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘـﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از ارزش واﻗﻌـﯽ
ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽاش ﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫـﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫـﻮم ﻣﻨﺒﺴـﻂ ﻣﯿﺸـﻮد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯿﺸـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل روی ﻣﺼـﺮف
ﺧﺼﻮﺻــﯽ اﺛــﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧــﺪ :ﯾــﮏ ﺧــﺎﻧﻮار ﺑــﺎ درآﻣــﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﮐــﻪ از ﮐــﺎرﮔﺮان ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷــﺪه ،وﻗﺘــﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ارزش ﻣﻮﻫﻮم ﺳﻬﺎم و اوراق ﻗﺮﺿﻪاش در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻌـﺾ وﻗـﺖﻫـﺎ ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫـﺪ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻗـﺮض ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ »ﺳـﻮدی« را ﮐـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻮﻫـﻮم ارزش ﺳـﻬﺎم و اوراﻗـﺶ ﺑـﻪ او وﻋـﺪه داده از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎوی ﺑﻬﺮه و ﺑﻄـﻮر ﮐﻠـﯽﺗـﺮ ﺗﺤﻠﯿـﻞ وی از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺷـﮑﻠﯽ ﻇـﺎﻫﺮاً
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ از
ٔ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯿﺪﻫـﺪ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﯾﻦ ،در زﻣﺎن ﻣﺎ ،و ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮ در دوران ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑـﺮای
ﻓﻬــﻢ ﺑﺤ ـﺮان ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺧﯿﻠــﯽ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ .وﻗﺘــﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ ﺑﻌﻨــﻮان اﻋﺘﺒــﺎر ﺑ ـﺮای ﻣﺰدﺑﮕﯿ ـﺮان اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﻬـﺮه دﯾﮕـﺮ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﻮد ﯾـﺎ ارزش اﺿـﺎﻓﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣـﺰد اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
کندوکاو ٩

Kandokav.com

62

بحران جھانی و بازتوليد سرماﯾه

ﻣﻮرد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ ﮐـﺎر ﻣـﺰدی در زﻣـﺎن ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺷـﺪه اﻣـﺎ
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ آن را ﺑﺮای زﻣﺎن آﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ)ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ را در اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در زﻣـﺎن
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داده ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه واﻗﻌـﯽ ﺻـﻔﺮ ﯾـﺎ زﯾﺮﺻـﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ( ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻣﺰدﺑﮕﯿـﺮ
ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﺪﻫﯽ ﺧــﻮد را ﺑﺎزﭘﺮداﺧــﺖ ﮐﻨــﺪ .ﺑﻬــﺮه روی ﺑــﺪﻫﯽ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧــﺖ ﺑــﺪﻫﯽ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ
درآﻣـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﯿﺸــﻮد .ﺑـﻪ ارزش اﺿــﺎﻓﻪای ﮐـﻪ در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿــﺮوی ﮐـﺎر اﯾﺠــﺎد ﺷـﺪه اﺳــﺖ
ﺑﻬـﺮه ﻧﯿــﺰ اﺿـﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸــﻮد .ﺑـﻪ ﻧــﺮخ اﺳـﺘﺜﻤﺎر ،ﻧــﺮخ ﺑﻬـﺮه ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﭽـﻮن »اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ« اﺿــﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸــﻮد
)ﻻﭘﺎوﯾﺴــﺘﺎس(۲۰۱۳ ،؛ اﯾــﻦ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ از ﻣﺼــﺮف ﻣﻮﻟــﺪ ﻧﯿــﺮوی ﮐــﺎر ﺣﺎﺻــﻞ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎوی ﺑﻬﺮه ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را در زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن
در زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در دوره ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﺮخ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ
ﺑﺨﺸــﯽ از ارزش اﺿــﺎﻓﻪ »آزاد« ﺷــﺪه ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﻋﺘﺒــﺎر ﺑــﻪ ﻃﺒﻘــﻪ ﮐــﺎرﮔﺮ داده ﺷــﻮد .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﻣﺤﺼﻮل اﺿـﺎﻓﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ دﯾﮕـﺮ ﻓﻘـﻂ از ﺣﺎﺻـﻞ اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻧﻤﯿﺸـﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺮهای را ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ »ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری« ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺣﺎﺻـﻞ
ﻣﯿﺸﻮد ﻧﯿﺰ اﻓﺰود.
اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ازدﯾﺎد ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺗﺎدﯾﻪﻧﺎﭘـﺬﯾ ِﺮ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺷـﺪه ،ﺣـﻖ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺷـﺪه ﺑﺮداﺷـﺖ از
ﻣﺰدﻫــﺎی آﺗــﯽ در ﻗﺎﻟــﺐ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ ﺑــﺎ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ داراﯾــﯽ) (ABSو ﯾــﺎ وام ﻫــﺎی ﻋــﺎدی ﺑــﻪ ﺧﻄــﺮ اﻓﺘــﺎده و
وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی اﯾﻦ وام ﻫﺎ ﺑﺮای ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺣﻘـﻮق ﺑـﺪل ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣﻮﻫـﻮم ﺑـﻪ ﺗـﻮان دو ،ﯾـﺎ در
زﺑﺎن ﺑﺎزار ﺑﺪل ﺑﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳـﻤﯽ« ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ .ﻣﻮﻫـﻮم ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﺣﻘـﻮق ﺟـﺪای از ﺣﯿـﺎت ﻇـﺎﻫﺮاً ﻣﺴـﺘﻘﻞ
آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﯿﭻ ارزش واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠـﺎت ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻟﯽ در اﺻـﻞ ﺗـﻼش آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت اﯾـﻦ ارزشﻫـﺎی ﻣﻮﻫـﻮم ﯾـﺎ
»ﺳﻤﯽ« اﺳﺖ؛ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتدﻫﻨـﺪﮔﺎن
اﻧﺘﻘــﺎل دﻫﻨــﺪ .ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾــﻦ ،درﺟــﻪ »ﻣﺴــﻤﻮﻣﯿﺖ« اﯾــﻦ ارزشﻫــﺎ از ﭘــﯿﺶ ﻣﻌﻠــﻮم ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑــﻪ در ﻧﺒــﺮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد .دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دوﻟﺖ رﻓﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺗﻬﯿﺪﺳـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ؛
اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﺎﺳﺘﻦ از »ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ« ﺣﻘﻮق اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی آﺗﯽ اﺳﺖ.
ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم در واﻗــﻊ در اﺻــﻮل ﺧــﻮد اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﯿﻠــﯽ »ﻣﻨﻌﻄﻔــﯽ« اﺳــﺖ .ﻫﻤــﺎن اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﺟﺮﯾــﺎن
ﺣــﺎﮐﻢ ﮐــﻪ ﻣﻌﺘﻘــﺪ ﺑﻮدﻧــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻓــﺮدی ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ »ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﻧﺤــﻮه ﺣﻔﺎﻇــﺖ از ﺳــﻬﺎمداران و
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳــﺖ« ،وﻗﺘــﯽ ﻻزم آﻣــﺪ ﺑــﻪ ﻫــﯿﭻ وﺟــﻪ ﺗﺮدﯾــﺪی ﺑــﻪ ﺧــﻮد راه ﻧﺪادﻧــﺪ ﮐــﻪ از ﺣﮑﻮﻣــﺖﻫــﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑﻄــﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨــﮓ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ،ﺳــﻬﺎمداران و ﺳــﻬﺎم آﻧﻬــﺎ را ﻧﺠــﺎت دﻫﻨــﺪ.
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ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺳـﻘﻮط ﮐﻨﻨـﺪ )اﯾـﻦ اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر ﻧﺒـﻮد و
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( .ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻨﺴﭙﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯿﮕﻔﺖ:
»ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﮐﻨﺪ ﺷـﺪن ﺷـﺪﯾﺪ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و دﯾﮕـﺮ واﺳـﻄﻪﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺪﻫﯽ ﻣﻠـﯽ ﺗﺤﻘـﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻧﺠﺎت داراﯾﯽﻫﺎی در ﺧﻄﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آن  ٧٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑــﻮد« )ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻧﻈــﺎرت و رﻓـﺮم ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ ﻣﺠﻠـﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه،
 ،۲۰۰۸ص.(۸.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺠـﺎت  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻری ﭼﯿـﺰی ﻧﺒـﻮد ﺟـﺰ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻧﺠـﺎت ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ و دﯾﮕـﺮ واﺳـﻄﻪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ داراﯾﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌـﺪی ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾـﺪ در ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﺠﺎت را دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﺷﻤﺎرش ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺴﺎب ﮐﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺧﯿﺮ ﯾﻮﻧـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﺣﺘـﯽ ﺑـﺪﻫﯽ ﻣﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ »ﺳـﻤﯽ« ﺑﺎﺷـﺪ :وﻗﺘـﯽ دوﻟـﺖ
ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑـﺪﻫﯽ ﻣﻠـﯽ ﺑﺠـﺰ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ ارزﺷـﯽ ﻣﻮﻫـﻮم ﺑـﻪ
ﺗﻮان دو ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ »ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن«٦ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠـﯽ ﻣﻌﻨـﯽاش ﺑﻄـﻮر ﺳـﺎده اﯾـﻦ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﻣﻮﻫــﻮم ﺑﺨﺸــﯽ از ارزش اوراق ﻗﺮﺿــﻪ دوﻟﺘــﯽ ﺑــﻪ رﺳــﻤﯿﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه و ﻗﺴــﻤﺖ
»ﺳﻤﯽ« ﺑﺪﻫﯽ ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮد.
اوراق ﻗﺮﺿــﻪ دوﻟﺘــﯽ ﺣــﻖ ﺑﺮداﺷــﺖ از ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣﺎﻟﯿــﺎت آﺗــﯽ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ﺣــﻖ ﺑﺮداﺷــﺖ از
دﺳــﺘﻤﺰد ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ آﺗــﯽ ٧و درآﻣــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ آﺗــﯽ اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻣﯿﺘــﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ
دوﻟﺘـــﯽ ﭼﯿـــﺰی ﻧﯿﺴـــﺖ ﺟـــﺰ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫـــﻮم ﺑـــﻪ ﺗـــﻮان دو ،ﭼـــﺮا ﮐـــﻪ ﺗﻨﻬـــﺎ وﺛﯿﻘـــﻪ »واﻗﻌـــﯽ« آن ﺗﻮاﻧـــﺎﯾﯽ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ »واﻗﻌﯽ«ﺗﺮ از وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﺎدی اﺳﺖ .در
دوره ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮال ،اوراق ﻗﺮﺿــﻪ دوﻟﺘــﯽ ﻫــﺮ ﭼــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﻌــﺎدل ﺣــﻖ ﺑﺮداﺷــﺖ از دﺳــﺘﻤﺰدﻫﺎی آﺗــﯽ اﺳــﺖ ﺗــﺎ
درآﻣـﺪﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ آﺗــﯽ .اﯾــﻦ ﺗــﺎ ﺣــﺪ زﯾــﺎدی ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺧــﺎﻃﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ »ﺟﻬــﺎﻧﯽﺳــﺎزی« ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ در آن دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﻣﺎﻟﯿـﺎت رﻗﺎﺑـﺖ ﮐـﺮده و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﮐـﺎر ﻣـﺰدی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨـﺪ .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﺳـﺎدهﺗﺮ
از ﮐــﺎر ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﻣﯿﮑﻨــﺪ ،ﺑــﺪون ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﭘﺎﺳــﭙﻮرت و اﺟــﺎزه اﻗﺎﻣــﺖ .ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑﻮاﺳــﻄﻪ ﭼﻨــﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑـﺮای داﺷـﺘﻦ ﺣـﻖ ﺑﺮداﺷـﺖ از
ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻌـﺪی ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾـﺪ ،ارزش اوراق ﻗﺮﺿـﻪ دوﻟﺘـﯽ )و دﯾﮕـﺮ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ( ﺑـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزارﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ »ﻧﺠﺎت« ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮی
 (haircut)٦ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ روز و ﻗﻴﻤﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻳﮏ داراﻳﻰ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﻮاﻧﻪ وام در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.ﻣﺘﺮﺟﻢ
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ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺪﻫﯽ ﻣﻠـﯽ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ،ﭘـﺎﻧﺰده ﮐﺸـﻮر اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎی ﺣـﻮزه ﯾـﻮرو و
ژاﭘﻦ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﮐﻮﺗﺎه « ﻣﯿﺸﺪه؟ ﻣﯿﺘﻮان ارزش ﺑـﺪﻫﯿﻬﺎی
ﺻــﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ را ﮐــﻪ ﻧــﻪ ﻓﻘــﻂ ﻗﺎﺑــﻞ دوام ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑــﻪ ﻧﺎﻣﺸــﺮوع و در ﻣــﻮاردی
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻮﺗـﺎه ﮐـﺮد )ﺷـﻨﻪ ،(۲۰۱۱ ،اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﺑـﺪﻫﯽ ﻣﻠـﯽ ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ .ﯾﮑـﯽ از ﻋﻠـﻞ
ﺑﻮﺟــﻮد آﻣــﺪن ﭼﻨــﯿﻦ ﺑــﺪﻫﯽﻫــﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑــﻞ دواﻣــﯽ ﮐﺎﺳــﺘﻦ از ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﻪ ﺑﻬﺎﻧــﻪ رﻗﺎﺑــﺖ ﺟﻬــﺎﻧﯽ
»اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ« اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان ﮐﻨـﻮﻧﯽ و اﻧﺒﺎﺷـﺖ وﯾﺮاﻧـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪه
اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫﻮم در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑـﺪﻫﯽ ﻣﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺖ ،اﻣـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎً
ﻧﺎﺷــﯽ از رﺷــﺪ دﯾﮕــﺮ اﺷــﮑﺎل ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ اﺳــﺖ )اﻧــﻮاع ﻣﺸــﺘﻘﺎت ﻣــﺎﻟﯽ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣــﺎوی ﺑﻬــﺮه ،ﺳــﻬﺎم،
ﻏﯿﺮه .(.ﯾﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ در ﭼﻨـﺪ ﺷـﮑﻞ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﻮد؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ در ﭼﻨـﺪ دﻓﺘـﺮ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﻮد .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل وﻗﺘـﯽ ﯾـﮏ ﺻـﻨﺪوق ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸـﺘﻘﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﻣـﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ
ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪاش ﻣﺸــﺘﻘﻪ ﻣــﺎﻟﯽ دﯾﮕــﺮی اﺳــﺖ ،ﺑﻌﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ وﻗﺘــﯽ ﯾــﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫــﻮم ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻮﻫــﻮم دﯾﮕــﺮی ﻣﯿﺸــﻮد ،داراﯾــﯽ اﺻــﻠﯽ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺗﮑﺜﯿــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ :ﺑـﺮای ﺑﺎﻧــﮏ از ﻃﺮﯾــﻖ در ﻧﻈــﺮ
ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒــﺎر روی ﮐــﺎرتﻫــﺎی اﻋﺘﺒــﺎری ﺑـﺮای ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎﻧﺶ؛ ﺑـﺮاى ﺻــﻨﺪوقﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐــﻪ اﯾــﻦ
ﻗــﺮوض را ﺧﺮﯾﺪهاﻧــﺪ و ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اوراق ﻗﺮﺿــﻪ ﺑــﺎ ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ داراﯾــﯽ ) (ABSدر دﻓــﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﯽ وارد ﻣــﻰ
ﺷــــﻮﻧﺪ؛ و ﺑــــﺮاى ﺑــــﺎﻧﮑﻰ ﮐــــﻪ اوراق ﻣﺒﺎدﻟــــﻪ رﯾﺴــــﮏ ﻧﮑــــﻮﻟﯽ ) (CDSﺻــــﺎدر ﮐــــﺮده اﺳــــﺖ و ﺻــــﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ دادن اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑـﺎ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ داراﯾـﯽ ﺑﺎﻳـﺪ آن را ﺑﺨـﺮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۰داراﯾﯽﻫﺎی در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻮد در ﺣـﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻨﻪ.(۲۰۱۳ ،
رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺮراتزداﯾـﯽ از ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺎﻟﯽ در دﻫـﻪﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﻧﻘـﺶ دوﮔﺎﻧـﻪای در
ﺳﻪ ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾـﻦ ﺗﺤـﺮک ﺑﯿﺸـﺘﺮ ،از
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳـﻮد ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺳـﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎ
رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﻋﯽ »اﻧﻀﺒﺎط ﻣﻮﻟﺪ« ﺣـﺎﮐﻢ ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧﺮﺧﻬـﺎی ﺳـﻮد ﺑـﺎﻻﺗﺮی اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻮدآور ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎدﯾـﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻧﯿﺎزﻫﺎﻳﯽ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل دوران ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوم در ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت رﺷـﺪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش ،وﻏﯿﺮه ،(.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﺑـﺎرآوری و از اﯾـﻦ رو رﺷـﺪ
ﺳﻮدآوری ﺗﺤﺮک ﮐﻤﺘﺮی دارد )ﻫﻮﺳﻮن.(۲۰۰۸ ،
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﻣـﺰد از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻠـﯽ ﺑـﺮ
ﻣﺼــﺮف ﺧﺼﻮﺻــﯽ را ﺟﺒ ـﺮان ﮐﻨــﺪ .ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ اﯾــﻦ ﮐــﺎر را ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺑــﺪﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﮐــﺎرﮔﺮی و ﺑــﺎ
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اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﺼــﺮف ﺧﺼﻮﺻــﯽ آن دﺳــﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﻮدﻧ ـﺪ از ﺑﻬــﺮه و ﺳــﻮد ﺳــﻬﺎم ﺻــﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم داد .ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ »ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺑﻮد،
ﻣﺸــﮑﻠﯽ ﮐــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮال ﺧــﻮد آن را اﯾﺠــﺎد ﮐــﺮده و ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐــﺮد ،ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠــﺎد ﮐــﺮد ﮐــﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻧﺮﺧﻬـﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠـﯽ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﺧﻬﺎی رﺷﺪ دوران »ﻃﻼﺋﯽ«ِ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم.
آن ﻋــﺪه ﮐــﻪ از درآﻣــﺪﻫﺎی ﺑــﺎﻻ ﺑﻬﺮهﻣﻨــﺪ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﻪ اﺷــﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ ﺑــﺮ ﺛــﺮوت ﺧــﻮد
ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨــﺪ :اﻣــﻼک ﻏﯿﺮﻣﻨﻘــﻮل ،ﺳــﻬﺎم ،اوراق ﻗﺮﺿــﻪ و ﻏﯿــﺮه .اﯾــﻦ ﭘﺪﯾــﺪه ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ در دوران
ﺻﻌﻮدى ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ را واروﻧﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺛـﺮوت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دوره ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ ﺑـﻪ
ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪ ﯾﺎ ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻼک و ﺳﻬﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺑـﯽﺳـﺎﺑﻘﻪ
در درآﻣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺛﺮوت ﺷﺪ .رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ ﺻـﻌﻮد ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻫﻤـﻪ
ﺳﻄﻮح ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ؛ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ از ﻧﻈـﺮ درآﻣـﺪ و ﺛـﺮوت ﺑﻠﮑـﻪ از ﺳـﻼﻣﺖ و اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ
زﻧــﺪﮔﯽ ،آﻣــﻮزش ،ﻗ ـﺮار داﺷــﺘﻦ در ﻣﻌــﺮض ﺧﻄ ـﺮات زﯾﺴــﺖﻣﺤﯿﻄــﯽ ،ﮐﯿﻔﯿــﺖ زﻣــﺎن آزاد .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ اﯾﻨﻬﺎ دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺛﺮوت ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺎ ﺳـﺎﻟﻬﺎی ﻣﻨﺘﻬـﯽ
ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮد .ﻋﻠـﺖ آن ﺳـﺎده اﺳـﺖ :اداﻣـﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﮐـﺎرﮔﺮی و ﺑﻄـﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻓـﺮوش اﻣـﻼک ﻏﯿﺮﻣﻨﻘـﻮل و داراﯾـﯽﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻀـﻤﯿﻦ
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﻣﺼﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺛﺮ ﺑﮕـﺬارد؛ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫﻤـﺎن اﺛـﺮی ﮐـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﭘﺲاﻧـﺪاز آﻧﻬـﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎزﭘﺮداﺧــﺖ وامﻫــﺎ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﻠﮑــﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﺻــﻮرت ﻣﯿﮕﯿــﺮد
) ۲۸+۲ﯾﺎ  ۲۷+۳ﺑﺮای وامﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ؛ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻗـﺮضﮔﯿﺮﻧـﺪه در دو ﯾـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل اول دوره  ۳۰ﺳـﺎﻟﻪ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ اﻗﺴﺎط ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد(.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ را
از ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒــﺮی ﻧﻤﯿﮑﻨــﺪ .ﻣﻔﻬــﻮم »ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ« ﻋﻤــﺪﺗﺎً اﻧﺘﺰاﻋــﯽ ذﻫﻨــﯽ اﺳــﺖ .در واﻗﻌﯿــﺖ ،ﺑــﻪ
ﻧﺪرت ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ را در ﺷـﮑﻞ ﻧـﺎب آﻧﻬـﺎ ﯾﺎﻓـﺖ .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺷـﮑﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آن »اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﯿﺸـﻮد؛ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﺷـﯿﻮهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻣﺎﻟﯿﮑـﺖ ﺟﻤﻌـﯽ ﻃﺒﻘـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﯿﺸـﻮد .اﮔـﺮ
دﻓﺘــﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﯽ ﯾــﮏ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻓﻌــﺎل در ﺻــﻨﻌﺖ را ﺑﮕﺸــﺎﯾﯿﻢ ،در آن ﺳــﻬﺎم دﯾﮕــﺮ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ،ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی
ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را ﻧﯿﺰﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺻﻨﻌﺖ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ واﻗﻌـﺎً ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ
ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد دﯾﮕـﺮی از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ دارد :ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان دﯾﮕﺮ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و
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ﻏﯿﺮه .در ﻣﻮاردی اﯾـﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ – اﻟﺒﺘـﻪ در اﺑﻌـﺎدی ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ – ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻌـﺪاد ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﮐﻤـﯽ ﺳـﻬﺎم ﯾـﺎ دﯾﮕـﺮ
اوراق ﺑﻬﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐـﻪ در دوارن ﻣـﺎ ﻣﯿﺘـﻮان ﻣﺸـﺎﻫﺪهاش ﮐـﺮد داﻣـﻦ ﻣﯿﺰﻧـﺪ؛
آﺷﻔﺘﮕﯽای ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﺧﺘﻼف ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴـﺒﺖ
ارزش اﺿﺎﻓﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻟﺺ

را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ارزش اﺿﺎﻓﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ دﻫـﯿﻢ .اﮔـﺮ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘـﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮان ﻧﺮخ ﺳﻮد »ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ« ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﺟﻮد ﻧـﺪارد .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺨـﺶ ﻓﺰاﯾﻨـﺪهای از ارزش اﺿـﺎﻓﻪ »ﺧـﻮد« را در ﺳـﻬﺎم ﺻـﻨﺎﯾﻊ
دﯾﮕــﺮ ،در ﺳــﻬﺎم ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎ و در ﺻــﻨﺪوقﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﮑﻨــﺪ .رﺷــﺪ ﺑﻬــﺮه و ﺳــﻮد
ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ )اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻧـﺮخ ﺳـﻮد و
ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ( ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎرﺿﻪ آن اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺨﺸﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬـﺮه
و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﻮد ﺷـﺮﮐﺘﯽ( ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )دوﻣﻨﯽ و ﻟﻮی (۲۰۱۱ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺷـﺪﻧﺪ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻤﯿﺪﻫـﺪ:
ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﺑﻬﺮه و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﯿﭙﺮدازد ﺑﻬـﺮه و ﺳـﻮد ﺳـﻬﺎم درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ از اﺑﺘـﺪا
ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﮐﻤﺘــﺮی در ﺻــﻨﻌﺖ ﻣﻮﻟــﺪ ﺧــﻮد ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﺑﺨــﺶ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ارزش اﺿﺎﻓﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ،اﻣـﺮوزه ﻣﺎﻟﯿـﻪ در ﺷـﮑﻞ ﺧـﺎﻟﺺ آن ،آﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در دوران ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﺪ ،وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮد :اﻣـﺮوز ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن
ﻣﻘــﺪاری ﮐــﻪ ﻣﺎﻟﯿــﻪ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬــﺎی ﻣﻮﻟــﺪ ﻣﯿﺸــﺪ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸــﻮد )دوﻣﻨــﯽ و ﻟــﻮی.(۲۰۰۰ ،
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ »ﺣﺒﺎب« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾـﻦ
ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺷـﯿﻦ زﻣـﺎن ﻋﻤـﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ :ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﻘﺎﺿـﺎی آﺗـﯽ ﺑـﻪ
زﻣﺎن ﺣﺎل آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺣﻞ ﻃﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ.
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ )ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ در ﻣﻮرد »ﻣﺎﻟﯿﻪ« وﺟﻮد دارد( رواﯾﺘﯽ اﻧﺘﺰاﻋـﯽ اﺳـﺖ.
در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه درﺟﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟـﺪ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑــﻪ ﻗﺒــﻞ ﺧﯿﻠــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳــﺖ .رودوﻟــﻒ ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨــﮓ در ﺳــﺎل  ۱۹۱۰ﻧــﺎم ﺗــﺪاﺧﻞ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ را »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ« ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ زﻣﺎن او ﺣﺎﺻـﻞ ﺗـﺪاﺧﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ
و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮد .در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻘـﻂ ﯾﮑـﯽ از اﺟـﺰاء ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪی از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را ﻧﯿـﺰ
در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯿﺪﻫـﺪ .در زﻣـﺎن ﻣـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣـﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻـﻞ وﺣـﺪت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ و اﯾـﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ
ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫـﺮ »ﺑﺤـﺮان ﻣـﺎﻟﯽ« روی »اﻗﺘﺼـﺎد واﻗﻌـﯽ« ﻧﯿـﺰ اﺛـﺮ
 آﻧﭽـﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯿﺪ ﻋﺒـﺎرت. »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ« ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﻓﺮوﻧﭙﺎﺷـﯿﺪ۲۰۰۷-۲۰۰۸  در ﺳﺎﻟﻬﺎی.ﻣﯿﮕﺬارد
ﺑــﻮد از ﮐــﻞ ﻃــﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪی ﮐــﻪ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﻮد ﺑــﺮ اﻧﻔﺼــﺎل ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی در ﻣﻌﻨــﯽ ﻣﺤــﺪود آن از
.ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
.اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی دوﻟـﺖﻫـﺎ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ﺳﯿﺴـﺘﻢ را ﻧﺠـﺎت دادﻧـﺪ
ﭘﺮﺳﺶ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻃﺮح ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ
.ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دورهای ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از رﺷﺪ ﺑﺪون رﮐﻮد ﻋﻤﺪه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺤﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از »ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد« ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﯾﮑﻞ راﺑﺮﺗﺰ و راﺑﺮت ﺑﺮﻧﺮ)ﺑﺮﻧﺮ (۲۰۱۶ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ از اﯾـﻦ ﻓﺮﺿـﯿﻪ دﻓـﺎع
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در دوره ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻟﻬﺎی دﻫـﻪ
 ۱۹۷۰ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ راﺑﺮﺗﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ )و ﺑـﺮای ﺗﺎﯾﯿـﺪ اﺳـﺘﺪﻻل ﺧـﻮد
دادهﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ( » :ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۵۰ﺗﺎ  ۲۰۱۱ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎی ﺟـﯽ ۷ﺑـﻪ
ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺗﺮﮐﯿـﺐ ارﮔﺎﻧﯿـﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻧـﺮخ ارزش
اﺿﺎﻓﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد...اﻣﺎ در دوره ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓـﺖ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﯿﮑﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻄـﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )راﺑﺮﺗﺰ ،۲۰۱۶ ،ﺻﺺ.«(۲۲۴-۲۲۳.
در ﻧﻤــﻮدار ﺷــﻤﺎره  ۱۲.۱راﺑﺮﺗ ـﺰ )راﺑﺮﺗ ـﺰ ،۲۰۱۶ ،ص (۲۲۴.ﮐــﻪ ]ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﺎده[ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد در ۱۴
ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻼﯾﻢ ﻧﺮخ ﺳﻮد از اواﺧﺮ دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﺗـﺎ ﺳـﺎﻟﻬﺎی آﻏـﺎزﯾﻦ
دﻫﻪ  ۲۰۰۰و ﺳـﭙﺲ اﻓـﺰاﯾﺶ اﯾـﻦ ﻧـﺮخ از ﺳـﺎل  ۲۰۰۲ﺗـﺎ  ۲۰۰۷را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨـﯿﻢ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺤـﺮان
ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨــﻮﻧﯽ را ﻧﻤــﯽﺗــﻮان ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺑﯿﻮاﺳــﻄﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﮔ ـﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟــﯽ ﻧــﺮخ ﺳــﻮد داﻧﺴــﺖ .ﺑﺎﯾــﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﭼﺮا درﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫـﺎی ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﭼﯿﺮهاﻧـﺪ ﯾﮑـﯽ از
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
اﻟﺒﺘــﻪ از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﺑﺎﯾــﺪ اذﻋــﺎن ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﺑﺤ ـﺮان ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺑــﻪ ﺳــﻘﻮط ﻧــﺮخ ﺳــﻮد در دﻫــﻪ ۱۹۷۰
ﺑﯽارﺗﺒـــﺎط ﻧﯿﺴـــﺖ .ﺑﺤـــﺮان ﮐﻨـــﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻫـــﺎﯾﯽ اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ در ﻣﻮاﺟﻬـــﻪ ﺑـــﺎ ﺳـــﻘﻮط
ﺳــﻮدآوری در ﺳــﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۷۰ﺑــﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺳــﻘﻮط ﻧــﺮخ ﺳــﻮد در آن دوره ﻣــﻮج ﺑﻠﻨـ ِـﺪ
اﻧﻘﺒﺎض اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗــﺎ ﺗــﻮازن ﻗــﺪرت ﻣﯿــﺎن ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐــﺎر را ﺑــﻪ ﻧﻔــﻊ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣــﻞ ﮐﻨﻨــﺪ .ﺑﺤـﺮان ﮐﻨــﻮﻧﯽ را ﻣــﯽﺗــﻮان
ﺑﺤﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮج ﺑﻠﻨـﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿـﯽ داﻧﺴـﺖ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ٰﻫـﺪف ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗـﻮازن ﻗـﻮا ﻣﯿـﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد.
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺖ رﺷـﺪی ﺷـﮑﻨﻨﺪه )ﺑـﺎ
ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ( ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪاوم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
و ﻓﻘﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸـﻮد .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی در درآﻣـﺪﻫﺎ در اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه در ﺳـﺎل  ۲۰۰۶از
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در درآﻣﺪﻫﺎ در ﺳـﺎل  ۱۹۲۸ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد و در ﺗﻤـﺎم دوره  ۱۹۲۸ﺗـﺎ  ۲۰۰۶اﯾـﻦ ﺳـﻄﺢ از
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺮﮔﺰ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد :در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﺑـﻪ  ۱۰درﺻـﺪ
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ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ﺑـﺎﻻﯾﯽ دارﻧـﺪ ﺗﻌﻠـﻖ ﻣﯿﮕﺮﻓـﺖ؛ اﯾـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ در ﺳـﺎل  ۱۹۲۸ﭼﻬـﻞ و
ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ دو ﻧﻘﻄـﻪ اوج ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣـﺪی در ﺗﻤـﺎم دوره  ۱۹۱۷ﺗـﺎ
) ۲۰۰۶ﭘﯿﮑﺘــﯽ و ﺳــﺎﺋﺰ (۲۰۰۸ ،درﺳــﺖ ﭘــﯿﺶ از ﺑﺤ ـﺮان  ۱۹۳۳-۱۹۲۹و ﭘــﯿﺶ از ﺑﺤ ـﺮان  ۲۰۰۷دﯾــﺪه
ﻣﯿﺸﻮد .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷـﺎره ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪای ﮐـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮﯾﻦ ﻧـﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری را دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ،در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
ﻓﻘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﻓﻘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره رﺷﺪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ( .ﻣﻌﻨـﯽ
اﯾﻦ ﺗﻨـﺎﻗﺾ ﻓﻘـﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮخ ﺑـﺎﻻی زﻧـﺪاﻧﯿﺎن
در اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮐﺸـﻮری ﻣﺜــﻞ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳـﺖ )ﮐـﻪ دارای ﻧـﺮخ ﺑـﺎﻻی ﺑﯿﮑــﺎری و
ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ(.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ »ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی« ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﺪﯾـﺪ و ﻓـﻮق
ﻣـــﺪرﻧﯽ از »ﺟـــﺎدوی« ﻣﻘـــﺮراتزداﻳـــﻰ ﻣـــﺎﻟﻰ و اﻳﺠـــﺎد اﻧـــﻮاع و اﻗﺴـــﺎم ﻣﺸـــﺘﻘﺎت ﻣـــﺎﻟﻰ اﺛـــﺮات
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑـﺮ ﻃـﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺮﻧـﮓ ﺟﻠـﻮه دﻫـﺪ ،ﻗـﺎدر ﺑـﻮد ﺗﺼـﻮﯾﺮی از
رﺷﺪی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﮑﻨﻨﺪه اراﺋﻪ دﻫﺪ.
در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﻮزه ﯾﻮرو ،اﻧﺘﻘﺎل ارزش اﺿـﺎﻓﻪای ﮐـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ وام ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد از اﺑﻌﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ارزش اﺿـﺎﻓﻪ از ﻃﺒﻘـﻪ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ( ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ )ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﮕـﺮ( .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﭘﻮل ﻗﺮض دادﻧﺪ)ﻫﻮﺳﻮن.(۲۰۱۳ ،
ﺑﺪون ﺷﮏ اﺗﺤﺎذ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﻮرو ﻓﮑـﺮ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﺪی ﺑـﻮد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ وﺣـﺪت ﭘـﻮﻟﯽ ﻧﺎﮐـﺎﻣﻠﯽ اﯾﺠـﺎد
ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺣﺪت ﭘﻮﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘـﯽ روی اﻗﺘﺼـﺎد
ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﺑﮕﺬارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﺪن درآﻣــﺪ ﺳ ـﺮاﻧﻪ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺗﻮﻣﺒﺎزوس.(۲۰۱۱ ،
اﺗﺤﺎذ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﻮرو ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮی را از ﺳﺮ راه »ﺣﺮﮐﺖ آزاد« ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣـﻮزه واﺣـﺪ
ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮداﺷﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﺣـﺬف ﺷـﺪﻧﺪ دﯾﮕـﺮ ﻧﻤﯿﺸـﺪ ﺑـﺮای ﺟﺒـﺮان ﮐﺴـﺮی در ﺗـﺮاز
ﺟﺎری از ارزش آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔـﺮاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴـﺒﯽ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ .اﻣـﺎ ﻣﺰاﯾـﺎی ﺗﺨﺼـﺺ ﯾـﺎﻓﺘﻦ در ﯾـﮏ ﺣـﻮزه ﺑـﺮای
ﻫﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد و ﻧﻪ اﻟﺰاﻣـﺎً در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﻗﺎﺑـﻞ دوام ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
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اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎ در ﺗﺨﺼــﺺﻫــﺎﯾﯽ »ﻗﻬﻘﺮاﯾــﯽ« اﺳــﯿﺮ ﺷــﺪﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨــﯽ ﺗﺨﺼــﺺﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از ﻟﺤــﺎظ رﺷــﺪ
آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪان اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ارزش اﻓﺰوده
ٔ
در ﺣﻮزه ﯾﻮرو ،ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾـﻖ »ارزشزداﯾـﯽ داﺧﻠـﯽ« اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ
اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺰدﻫﺎ و ﺳﻮدﻫﺎ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در دوره اول ﯾﻮرو ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﭘـﯿﺶ
از ﺑﺤ ـﺮان ،اﺗﺨــﺎذ ﭘــﻮل واﺣــﺪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧــﻪ ارزشزداﯾــﯽ داﺧﻠــﯽ ﻧﺸــﺪ .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺧــﺎﻃﺮ از
آﻧﺠــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ دﯾﮕــﺮ ﻧﮕـﺮان ارزشزداﯾــﯽ اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ ﭘــﻮل ﻣﻠــﯽ ﻧﺒــﻮد ،ﭼــﻮن دﯾﮕــﺮ ﭘــﻮل
ﻣﻠﯽای ﺑﺮای ارزشزداﯾﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﺗﺠـﺎرت ﺧـﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧﺘﻘـﺎل ارزش اﺿـﺎﻓﻪ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﻣﺎزاد ﺗـﺮاز ﺗﺠـﺎری ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی دارای ﮐﺴـﺮی ﺗـﺮاز ﺗﺠـﺎری اداﻣـﻪ داد .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ در ﺟﻨﻮب ﺣﻮزه ﯾﻮرو
اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓــﺖ ﺑــﺪون آﻧﮑــﻪ اﺛــﺮی روی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘــﻮﻟﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ )ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﺪون آﻧﮑــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ
ﻋﻘﺒﻨﺸﯿﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮد( .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ
ﻫﺮﮔــﺰ اﺟــﺎزه ﺳــﻘﻮط ﯾــﺎ ﮐﻮﭼــﮏ ﺷــﺪن ﺣــﻮزه ﭘــﻮﻟﯽ ﯾــﻮرو را ﻧﺨﻮاﻫﻨــﺪ داد ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﺑــﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی
ﺟﻨــــﻮب ﺣــــﻮزه ﯾــــﻮرو ﻗــــﺮض داد؛ ﯾﻌﻨــــﯽ ﮐﺸــــﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐــــﻪ در آﻧﻬــــﺎ ﻧﺴــــﺒﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ

ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

ﯾــــﺎ

ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮﯾﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗـﻮرم در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻨـﻮب اروﭘـﺎ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺷـﻤﺎل اروﭘـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه اﺳﻤﯽ ﮐـﻢ و ﺑـﯿﺶ ﯾﮑـﯽ ﺑـﻮد )ﻧﺮﺧﻬـﺎی ﺑﻬـﺮه واﻗﻌـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ( ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
رﮐــﻮد ﻣﺰدﻫــﺎی واﻗﻌــﯽ در آﻟﻤــﺎن در ﺳــﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۰و ﺣﺘــﯽ ﭘــﯿﺶ از ﺑﺤـﺮان روی ﺗﺠــﺎرت ﺧــﺎرﺟﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ اﺛﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .رﮐﻮد ﻣﺰدﻫﺎ در آﻟﻤـﺎن ﻣـﺎزاد ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر
را اﻓــﺰاﯾﺶ داد و ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﯾــﻮرو در ﺑﺮاﺑــﺮ دﻻر ﺷــﺪ و ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ از رﻗﺎﺑــﺖﭘــﺬﯾﺮی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺣﻮزه ﯾﻮرو در ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ ﮐﺎﺳﺖ.
در واﻗــﻊ ﯾــﻮرو از آﻏــﺎز ﭘﯿــﺪاﯾﺶ ﺗــﺎ ﺑﺤــﺮان  ،۲۰۰۸در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﺟﻨــﻮب ﺣــﻮزه ﯾــﻮرو ﺣﺒــﺎﺑﯽ از
ﻗﺮضﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻧﺮخ رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ و
ﻣﺰدﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻮد.
ﯾﻮﻧــﺎن ﻧﯿــﺰ از اﯾــﻦ ﻗﺎﻋــﺪه ﻣﺴــﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺑــﺮ ﺧــﻼف اﻓﺴــﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه درﺑــﺎره ﺑــﺪﻫﯽ
ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﺤﺮان ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ »ﮐﻨﺘﺮلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ« ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻨﻮب ﺣﻮزه ﯾﻮرو ،و اﯾﺮﻟﻨـﺪ ،ﻧﺎﺷـﯽ از رﺷـﺪ ﺧﯿﻠـﯽ ﺳـﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺑـﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺗﻔﺴﯿﺮ راﯾﺞ از ﺑﺤﺮان اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ را ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑـﺪﻫﯽ دوﻟﺘـﻰ زﯾـﺎده
از ﺣﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻘـﺶ ﺑـﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ را ﮐﻮﭼـﮏ ﺟﻠـﻮه ﻣﯿﺪﻫـﺪ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑـﺪﻫﯽ
کندوکاو ٩
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دوﻟﺘــﻰ و ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﺎ اﺗﮑــﺎ ﺑــﻪ اﻃﻼﻋــﺎت آﻣــﺎری و ﻧــﻪ ﺑﺎورﻫــﺎی اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ واﻗﻌﯿــﺖ دﯾﮕــﺮی را
آﺷﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ )ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎره ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﯾﻮﻧﺎن.(۲۰۱۵ ،
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﻫﯽ ﯾﻮﻧﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ آن ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ
داﺧﻠــﯽ ﺛﺎﺑــﺖ ﺑــﻮد .ﺑــﯿﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۹۵ﺗــﺎ  ۲۰۰۷ﺑــﺪﻫﯽ دوﻟﺘــﻰ در اﯾــﻦ ﮐﺸــﻮر ﺣــﻮل  ۱۰۰درﺻــﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﯿﻤـﺎن ﻣﺎﯾﺴـﺘﺮﯾﮑﺖ ) ۶۰درﺻـﺪ(
ﻣﻘــﺪار زﯾــﺎدی اﺳــﺖ اﻣــﺎ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣــﻮرد در ﺣــﻮزه ﯾــﻮرو ﻧﯿﺴــﺖ .ﺑﺎﯾــﺪ ﺧــﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎن ﮐــﺮد ﮐــﻪ ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎﯾﺴﺘﺮﯾﮑﺖ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ و اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی از ﺑـﺪﻫﯽ ﯾﻮﻧـﺎن در ﺣـﻮزه
ﯾﻮرو ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘـﺎ ،(۲۰۱۷ ،در ﺳـﺎل ۱۹۹۹
ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ  ۱۰۹،۶درﺻﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ  ۱۰۸،۲درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻻزم اﺳــﺖ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪ ﻧﯿــﺰ اﺷــﺎره ﮐﻨــﯿﻢ ﮐــﻪ ﺗ ـﺮاز اوﻟﯿــﻪ ﺑﻮدﺟــﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﯾﻮﻧــﺎن ﺑــﯿﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۹۲ﺗﺎ  ،۲۰۰۷ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑـﺪﻫﯽ و ﮐﺴـﺮی ﺑﻮدﺟـﻪ
ﻳﺎ ﻣﺎزاد ﻣﻠﯽ ) ،(stock-flow adjustmentﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﺜﺒﺖ ،و ﻣﺨﺎرج ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان
درﺻﺪی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ،از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
اﻣﺎ از ﺳﺎل  ،۱۹۹۹ﯾﻌﻨﯽ از زﻣـﺎن اﺗﺨـﺎذ واﺣـﺪ ﭘـﻮﻟﯽ ﯾـﻮرو ،و در دوره ﺑﻌـﺪی ﯾﻌﻨـﯽ از ﻣﻮﻗـﻊ ورود
ﯾﻮﻧــﺎن در ﺣــﻮزه ﭘــﻮﻟﯽ ﯾــﻮرو ﺗــﺎ ﺑﺤ ـﺮان  ،۲۰۰۸ﺑــﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﯾﻮﻧــﺎن ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ .ﺑﺤﺮان ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﯾﻮﻧـﺎن در آﻏـﺎز ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺤـﺮان ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻣﻬﺎی ﺗﺎدﯾﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﻮد ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن داد؛ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎﻗﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ،و اﯾﺮﻟﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﯾﻮﻧـﺎن در ﺳـﺎل  ۲۰۰۸ﺑـﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان »ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ« ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎ دﯾﮕـﺮ ﺗﻤـﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻮﻧﺎن را ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه راﯾﺞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮآورد ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑـﻮد :ﺑﺤـﺮان ﺑـﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﻘـﺎدﯾﺮ زﯾـﺎد
ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎری و ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﯾـﻮرو؛ و ﻫﻤـﻪ اﯾﻨﻬـﺎ در ﻣـﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮدش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐـﻪ
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﯾﻮﻧﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ .ﯾﻮﻧﺎن ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ
در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﺑﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ از ﻋﻠـﻞ اوﻟﯿـﻪ ﺑﺤـﺮان ﻣـﻮاﻓﻘﯿﻢ ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳـﻪﮔﺎﻧﻪ )ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن اروﭘـﺎ ،ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ ،ﺻـﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل( ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی
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ﻣـــﺎﻟﯽ رﯾﺎﺿـــﺘﯽ ﮐـــﻪ ﺑـــﺪون ﻓﺸـــﺎری از ﻃـــﺮف ﺣﮑﻮﻣـــﺖﻫـــﺎی ﺷـــﻤﺎل اﺗﺤﺎدﯾـــﻪ اروﭘـــﺎ اﺟـــﺮا ﺷـــﺪ،
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﯽﻧﻘﺼﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺤﺮان و ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه آن.
از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻗﺮضدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐـﻪ ﯾﻮﻧـﺎن ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻮد
اﺟﺮا ﮐﻨﺪ را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر دﯾﮑﺘـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺮ ﺧـﻼف اﻓﺴـﺎﻧﻪ راﯾﺠـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ اﮔـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ورﻃـﻪ رﮐـﻮد داﺋﻤـﯽ اﻓﺘـﺎده ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖﻫـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﭘـﺲ از دﯾﮕـﺮی
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت »ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﻻزﻣﯽ را ﮐﻪ ﻗـﺮضدﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺤﺮان ﯾﻮﻧﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ،ﯾﻮﻧﺎن »ﻗﻬﺮﻣﺎن« اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﯿﺎن
ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻋﻀــﻮ اﯾــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﻮده اﺳــﺖ )ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﻫﻤﮑــﺎری اﻗﺘﺼــﺎدی(۲۰۱۳ ،؛ ﺑــﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼـﺎدی ﻫـﺎﻧﺰﺑﮑﻠﺮ آﻟﻤـﺎن اﮔـﺮ رﯾﺎﺿـﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﺷـﺪه از ﻃـﺮف
ﻗﺮضدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﯾﻮﻧـﺎن ﻋﺼـﺎره اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﻦ
ﮐﺸــﻮر را ﻧﻤــﯽﻣﮑﯿــﺪ و اﮔــﺮ »اﺻــﻼﺣﺎت ﺳــﺎﺧﺘﺎری« در ﮐــﺎر ﻧﻤــﯽﺑــﻮد ،اﻗﺘﺼــﺎد ﯾﻮﻧــﺎن در دوره
 ۲۰۱۴-۲۰۱۰ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺻﻔﺮ درﺻﺪی ﻣﯽﺑﻮد ،اﻣـﺎ ﯾـﮏ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﺧـﻮد را از
دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد و ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ۸،۱درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد )ﮔﺸﺮ و راﻧﻨﺒﺮگ.(۲۰۱۵ ،
اﻗﺪاﻣﺎت رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎمداران و ﻗﺮضدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳـﺎﻧﺪ وﻟـﯽ ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری
)و ﺑﻄــﻮر وﯾــﮋه ﻧــﺮخ ﺑﯿﮑــﺎری ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت( را در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ و ﻫــﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اروﭘﺎ ،ﺑﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﯽﺳـﺎﺑﻘﻪای رﺳـﺎﻧﺪ )از  ۷،۸درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۸ﺑـﻪ
 ۲۳،۴درﺻــﺪ در ﺳــﺎل  .(۲۰۱۶اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎ ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻧــﺮخ ﺧﻄــﺮ ﻓﻘــﺮ ) (poverty riskرا ﺑــﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳۵درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ)ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ.(۲۰۱۶ ،
اﮔﺮ ﺑﺤﺮان ﯾﻮﻧﺎن واﻗﻌﺎً ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﺑﻮد ﻣﯿﺸـﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی را
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﺳﻨﺠﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ اﯾـﻦ ﺑـﺪﻫﯽ از
 ۱۰۳درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺳﺎل  (۲۰۰۷ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۸۰درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل ) ۲۰۱۷و ﭘﺲ از ﯾﮏ »آراﯾﺶ« اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  (۲۰۱۲ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ؟
ﻣــﺜﻼً ﻗــﺮار ﺑــﻮد اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎ ﺑــﺪﻫﯽ ﻋﻤــﻮﻣﯽ را ﺑــﻪ ﺳــﻄﻮح ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒــﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ .ﯾــﺎﻧﯿﺲ
واروﻓﺎﮐﯿﺲ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﯾﻮﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﻫﻔﺘــﻪ ﭘــﯿﺶ ﺳــﻮﻣﯿﻦ ﺑﺴــﺘﻪ ﮐﻤــﮏ ﻣــﺎﻟﯽ ﻧﯿــﺰ ﭘﺎﯾــﺎن ﯾﺎﻓــﺖ ] ،[۲۰۱۸/۰۸/۲۰درﺳــﺖ ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ
دوﻣﯿﻦ ﺑﺴـﺘﻪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۵و اوﻟـﯿﻦ ﺑﺴـﺘﻪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۲ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد .ﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ
ﭼﻬــﺎرﻣﯽ ﻃــﺮف ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﭘﯿﺸــﯿﻦ دو ﺗﻔــﺎوت ﺟﺰﺋــﯽ دارد :اول اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﺠــﺎی وام
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ  ۹۶،۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﺳﺎل  ۲۰۲۳آﻏـﺎز ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۲۰۳۲ﺑـﻪ
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ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه و اﻗﺴﺎط ﻫﻨﮕﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎدﯾﻪ ﺷﻮد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺠـﺎی آﻧﮑـﻪ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﻧـﺎم اﯾـﻦ ﺑﺴـﺘﻪ را ﮐﻤـﮏ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﮕـﺬارد ،ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧـﻪ آن را
»ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻟﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑــﺪون ﺷــﮏ ﻣﻘــﺎدﯾ ِﺮ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﻀــﺤﮑﯽ ﺑــﺎﻻی ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑــﺮ ارزش اﻓــﺰوده و ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ
ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی ﮐﻮﭼــﮏ اداﻣــﻪ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﯾﺎﻓــﺖ ،ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ دوﺑــﺎره ﺣﻘــﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﯽ و
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ درآﻣـﺪ ﻓﻘﯿﺮﺗـﺮﯾﻦ اﻗﺸـﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐـﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ از ﺳـﺎل  ۲۰۱۹آﻏـﺎز
ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎزاد ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ آن ﻫﻢ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ )  ۳،۵درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺳـﺎل
 ۲۰۲۱و  ۲،۲درﺻــﺪ درآﻣـﺪ ﻣﻠــﯽ در دوره (۲۰۶۰-۲۰۲۲؛ ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑـﺮای اﯾــﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧــﺖ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ داﺋﻤﯽ اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل ﻧﯿـﺰ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﺤﻘـﻖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۶درﺻﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ)واروﻓﺎﮐﯿﺲ«.(۲۰۱۸ ،
ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﯾﻮﻧﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﺼـﻮرت ﺑﺤـﺮان ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وامﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎدﯾﻪ روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدی ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﭘـﺲ از اﻋﻄـﺎء ﭼﻨـﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن از ﺳﺎل  ۲۰۰۸اﻣﺮوز وامﻫـﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺎدﯾـﻪ  ۵۰درﺻـﺪ وامﻫـﺎی
درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺮﮔﺰ در ﯾﻮﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺤـــﺮان در ﯾﻮﻧـــﺎن ،در دﯾﮕـــﺮ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎی ﺟﻨـــﻮب اﺗﺤﺎدﯾـــﻪ اروﭘـــﺎ و در اﯾﺮﻟﻨـــﺪ ﺑﺎزﺗـــﺎﺑﯽ اﺳـــﺖ از
ﻣﺸــﮑﻼت ﺳــﺎﺧﺘﺎرى ﺣــﻮزه ﯾــﻮرو .ﯾــﻮرو واﺣــﺪ ﭘــﻮﻟﯽ ﻣﺸــﺘﺮﮐﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﺳــﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠـ ِ
ـﻒ رﺷــﺪ را ﺑﯽآﻧﮑــﻪ از ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،در ﻣﻌــﺮض رﻗﺎﺑــﺖ
»ﺧــﺎﻟﺺ« ﻗـﺮار ﻣﯿﺪﻫــﺪ .ادﻏــﺎم ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﺣــﻮزه ﯾــﻮرو از ادﻏــﺎم اﻗﺘﺼــﺎدی آﻧﻬــﺎ ﺧﯿﻠــﯽ
ﻋﻘﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ داﺋﻢ ارزﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﺻـﺮﻓﺎً ﺣـﺬف ارزﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ
ﮐــﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺑﻠﮑــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎ و ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰمﻫــﺎﯾﯽ ﻧﯿــﺰ ﺗﻌﺒﯿــﻪ ﺷــﻮد ﮐــﻪ واﺣــﺪ ﭘــﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾــﺪ
ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدد.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﺗﻮازن ﻗﻮا ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ
ﻧﺮﺧﻬــﺎی رﺷــﺪ دوره اﺑﺘــﺪاﯾﯽ ﺣــﻮزه ﯾــﻮرو ﻣﻤﮑــﻦ ﻧﺒــﻮده و ﻫﻤﮕﺮاﯾــﯽ اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی اﯾــﻦ اﺗﺤﺎدﯾــﻪ
دﺷﻮارﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮکﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وارده ﺑـﻪ ﺣـﻮزه
ﯾــﻮرو ﺗﻌﺒﯿــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰم ﺛﺒــﺎت اروﭘــﺎﯾﯽ)،(EuropianStabilityMechanism
اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ آﯾـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی رﯾﺎﺿـﺘﯽ
در ﮐﺸـــﻮرﻫﺎی اروﭘـــﺎﯾﯽ اﺟـــﺮا ﻣﯿﺸـــﻮد ﯾـــﺎ ﻧـــﻪ؛ ﺑـــﻮﯾﮋه ﮐﺸـــﻮرﻫﺎﻳﻰ ﮐـــﻪ ﺑـــﺮاى ﺗﻌﻬـــﺪ ﺑـــﻪ ﭘﺮداﺧـــﺖ
ﺑــﺪﻫﯽﻫــﺎی ﺧــﻮد ﺗﺤــﺖ اﺧﻄــﺎر ﺑﺎﺷــﻨﺪ .اﺗﺤﺎدﯾــﻪ اروﭘــﺎ ﻗﺼــﺪی ﺑـﺮای ﺗﮑﻤﯿــﻞ اﯾــﻦ اﺗﺤﺎدﯾــﻪ ﭘــﻮﻟﯽ

kandokav.com

Kandokav 9

فصل پنجم :سياستھا و چشماندازھای اقتصادی

75

ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺪارد؛ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﭼﻨـﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾـﻪای از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی
ﻣﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﭘﺒﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺘـــﯽ در ﻫﻤـــﺎن دوره اوﻟﯿـــﻪ ﯾـــﻮرو ،وﻗﺘـــﯽ ﮐـــﻪ ﺑﺎزارﻫـــﺎ اﻗﺘﺼـــﺎدﻫﺎی ﺿـــﻌﯿﻒﺗـــﺮ را ﺗـــﺎﻣﯿﻦ ﻣـــﺎﻟﯽ
ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد اﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ رﺷـﺪ
ﺑﺎرآوری اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎ در آن ﺗﺨﺼـﺺ
داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺪه و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود.
ﭘﻞ ﮔﺮوﮔﻤﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ رﯾﺎﺿﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺮب ﺑـﻮده و ﮐـﺎﻣﻼً ﺧـﻼف
ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽاﻧــﺪ)ﮔــﺮوﮔﻤﻦ .(۲۰۱۲ ،در اﯾــﻦ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎ ﻣﺨﺮﺑﻨــﺪ ﺷــﮑﯽ ﻧﯿﺴــﺖ ،اﻣــﺎ
ﻧﻤــﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽاﻧــﺪ :ﺑــﺪﯾﻬﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎ ﺑـﺮای
ﺗﻌــﺪادی از ﮐﺸــﻮرﻫﺎی اروﭘــﺎ ﺣــﺎوی ﻣﺰاﯾــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﻮﺗﺎهﻣــﺪت و ﻣﯿــﺎنﻣــﺪت و ﺑﺨﺼــﻮص
ﻣﺰاﯾﺎی ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑــﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ آﻟﻤــﺎن ﻧﮕــﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧــﺪازﯾﻢ .در ﺳــﺎل  ۲۰۱۰ﺻــﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﭘــﻮل ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد داد ﮐــﻪ
ﺑــﺪﻫﯽ دوﻟﺘــﻰ ﯾﻮﻧــﺎن »ﮐﻮﺗــﺎه« ﺑﺸــﻮد .ﮐﺸــﻮرﻫﺎ )و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی( اﺗﺤﺎدﯾــﻪ اروﭘــﺎ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻌﺮض ﺑﺪﻫﯽ
دوﻟﺘﻰ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣـﺖ آﻟﻤـﺎن ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﺑـﻮد؛ ﻧـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﮐـﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘـﺎ )ﺑﺨﺼـﻮص ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻓﺮاﻧﺴـﻪ( در
ﻣﻌﺮض ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﯾﻮﻧـﺎن ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ آﻧﮕـﻼ ﻣﺮﮐـﻞ ﺻـﺪراﻋﻈﻢ آﻟﻤـﺎن
ﭘﯿﺶ از آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾـﻮرو ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی
آﻟﻤﺎن درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﺮده ﺑـﻮد .ﺑـﺮای وی از ﻧﻈـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺳـﺎدهﺗﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از ﭘﺎرﻟﻤـﺎن آﻟﻤـﺎن ﺑـﺮای
ﻧﺠﺎت »ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن« ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻟﻤﺎن
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪ)واروﻓﺎﮐﯿﺲ.(۲۰۱۷ ،
واﻣــﯽ ﮐــﻪ در ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ دوره اﻋﻄــﺎی وام ) (۲۰۱۲-۲۰۱۰ﺑــﻪ ﯾﻮﻧــﺎن داده ﺷــﺪ ﻫﺮﮔــﺰ ﺑـﺮای »ﻧﺠــﺎت«
ﻣـــﺮدم ﯾﻮﻧـــﺎن اﺳـــﺘﻔﺎده ﻧﺸـــﺪ .ﺑﻠﮑـــﻪ ﺑـــﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧـــﺖ ﺑـــﺪﻫﯽﻫـــﺎی دوﻟﺘـــﯽ ﯾﻮﻧـــﺎن ﮐـــﻪ ﻣﻮﻗـــﻊ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖﺷﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺪﻫﯽ دوﻟﺘـﻰ ﯾﻮﻧـﺎن از
ﺑــﺪﻫﯽ ﺑــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﻪ ﺑــﺪﻫﯽ ﺑــﻪ ﺣﮑﻮﻣــﺖﻫــﺎ و ﻣﻮﺳﺴــﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺻــﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﮐــﺮد .ﻗــﺎﻧﻮن ﯾﻮﻧــﺎن ﺑﺘــﺪرﯾﺞ ﺟــﺎی ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن اﻧﮕﻠــﯿﺲ داده ﮐــﻪ »ﮐﻮﺗــﺎه ﮐــﺮدن« ﯾﮑﻄﺮﻓــﻪ
ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻮﻧﺎن را ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮارﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲در ﭼﺎرﭼﻮب دوﻣﯿﻦ دوره اﻋﻄـﺎی وام ،ﺑـﺪﻫﯽ دوﻟﺘـﯽ ﯾﻮﻧـﺎن »ﮐﻮﺗـﺎه« ﺷـﺪ،
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺘـﯽ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﭘﻮل اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻗﺒﻮل دارد:
»اﮔﺮ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﺪﻫﯽ ﯾﻮﻧـﺎن ﻣـﻮرد ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓـﺖ ﺑـﺮای ﯾﻮﻧـﺎن
ﺑﻬﺘــﺮ ﻣــﯽﺑــﻮد اﻣــﺎ ﭼﻨــﯿﻦ ﭼﯿــﺰی ﺑ ـﺮای ﺷــﺮﮐﺎی ﺣــﻮزه ﯾــﻮرو ﻗﺎﺑــﻞ ﭘــﺬﯾﺮش ﻧﺒــﻮد .ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾــﻦ،
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم در ﺑﺪﻫﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮضدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﻮﻧـﺎن اﺟـﺎزه داد ﺗـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ در
ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و اﯾـﻦ ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی رﺳـﻤﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ) «.ﺻـﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،۲۰۱۳ ،ص(۲۸.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻟﻤﺎن و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از اوراق ﻗﺮﺿـﻪ
دوﻟﺘﯽ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑﻔﺮوﺷـﻨﺪ.
اﯾﻨﻄﻮر ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﻗﺒـﺮس در ﺳـﺎل  ۲۰۱۲ﺳـﻘﻮط ﮐـﺮد .ﺑـﺎ »ﮐﻮﺗـﺎه ﮐـﺮدن« ﺑـﺪﻫﯽ
دوﻟﺘﻰ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮص اﺻﻠﯽ ﻗﺒﺮس ﯾﮑﺸـﺒﻪ ﻣﻌـﺎدل  ۲۵درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از دﺳﺖ دادﻧـﺪ )ﻣﻌـﺎدل  ۴،۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾـﻮرو( ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۰ﺗـﺎ  ۲۰۱۲از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﯾﻮﻧـﺎن ﺧﺮﯾـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ)ﺗﻮﻣﺒـﺎزوس .(۲۰۱۷ ،ﻻزم ﺑـﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی روی اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒﺮس ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ »ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن« در ﺳﺎل  ۲۰۱۰اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﭼﻨﺎن وﺣﺸﺘﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑـﺮد ﮐـﻪ
در اداﻣــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺤ ـﺮان ﺑــﺪﻫﯽ دوﻟﺘــﯽ در دﯾﮕــﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿــﺎ ﻣﯿﺸــﺪ؛ آن ﻫــﻢ در
اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻼﺷـﯽ ﺣـﻮزه ﯾـﻮرو ﺷـﻮد )واروﻓـﺎﮐﯿﺲ .(۲۰۱۷ ،ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﯾﻮﻧﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب دوره اول ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻧـﺮخ
ﺑﻬــﺮه اوراق ﻗﺮﺿــﻪ دوﻟﺘــﯽ آﻟﻤــﺎن ﺷــﺪ؛ اوراق ﻗﺮﺿــﻪای ﮐــﻪ ﺑﺨﺼــﻮص در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﯾﺎﺿـﺘﯽ روی ﺻـﺎدرات آﻟﻤـﺎن ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻨـﻮب اروﭘـﺎ
اﺛﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷـﺖ اﻣـﺎ آﻟﻤـﺎن در ﻋـﻮض ﻫﻤﺰﻣـﺎن از ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﮔﺴـﺘﺮده اﻓـﺮادی ﺑـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت
ﻋﺎﻟﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل دهﻫـﺎ ﻫـﺰار ﺟـﻮان ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در
داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘــﻰ ﯾﻮﻧــﺎن ﺑــﺎ ﭘــﻮل دوﻟﺘــﻰ ﺗﺤﺼــﯿﻞ ﮐــﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ )ﻣﻬﻨــﺪس ،ﭘﺰﺷــﮏ ،ﺗﮑﻨﺴــﯿﻦ
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮه( – ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ – ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐـﺮدن
ﮐﺎر راﻫﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺳﻄﺢ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﺑـﺪون ﻫـﯿﭻ ﺷـﺒﻬﻪای ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻠﻄﻪ آﻟﻤـﺎن در اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ و
ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه ﯾﻮرو از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻟﻤﺎن ،ﺑﺤـﺮان و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
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آن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺛـﺮات اﯾـﻦ

ﺑﺮﺗﺮی در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺻـﻨﻌﺖ
) ۴ﻓﻮرﺷـﻮﻧﮕﻨﯿﻮن و آﮐﺎﺗـﮏ۲۰۱۳ ،؛ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧــﮏ .اﺳـﭙﺲ (۲۰۱۳ ،ﺣﺘـﯽ اﺷــﺎرهای ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑــﺎ
دﯾﮕــﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی اروﭘــﺎﯾﯽ ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ﺻﻨﻌﺖ آﯾﻨـﺪه؛ وﺣـﺪت ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ،ﺑـﻪ »اﯾﺠـﺎد ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬـﺎی اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳـﻄﻮح
اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ آﻟﻤﺎن« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،۲۰۱۵ ،ص .(۱۳.ادﻏـﺎم
ﺗﺠــﺎری و اﻗﺘﺼــﺎدی آﻟﻤــﺎن در اﻗﺘﺼــﺎدﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑــﻮﯾﮋه ﺑــﺎ اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه و ﭼــﯿﻦ ،ﻫــﺪف ﻫﻤﮑــﺎری
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ را ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .دﯾﮕـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎﯾﯽ ،ﺣﺘـﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،ﻧﺎﭼﺎرﻧـﺪ
ﺑﺮﺗﺮی آﻟﻤﺎن در اروﭘﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺮای ﺑـﺪل ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺷـﺮﯾﮏ ﻣﻤﺘـﺎز اروﭘـﺎﯾﯽ اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﺤـــﺮان ﮐﻨـــﻮﻧﯽ ﻣﺎﺣﺼـــﻞ دورهای اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ در آن رﺷـــﺪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻨﻬـــﺎ از ﻃﺮﯾـــﻖ ﭘﺴـــﺮﻓﺖ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﭘﺴــﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺗــﺎ ﭘــﯿﺶ از اﯾــﻦ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑــﻮد ﺗــﺎ ﺣــﺪی ﺧــﻮد را
ﭘﺸــﺖ اﻧــﻮاع »ﺣﺒــﺎبﻫــﺎ«ی ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣــﺎﻟﯽ ،از ﺟﻤﻠــﻪ ﺣﺒــﺎب ﺑــﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی
ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ،و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻗﺎﻋﺪه دﯾﮕﺮی ،اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑـﻪ ﻧﯿﻤـﻪ دوم
دﻫﻪ  ۱۹۹۰در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ )ﻧﮏ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در ﻓﺼـﻞ  (۱ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ
ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﭼﻨـﺎن
ﺷ ـﺮاﯾﻄﯽ ،ﺧﯿﻠــﯽ از اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن )ﺣﺘــﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴــﺖﻫــﺎ( ﺗﺼــﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧــﺪ ﮐــﻪ »دوران ﻃﻼﻳــﯽ«
دﯾﮕﺮی دارد از راه ﻣﯿﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤـﯿﻦ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﻧﺰوﻟـﯽ ﺷـﺪ اﯾـﻦ اﻧﺤـﺮاف از ﻃـﺮح
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺸﺖ.
»از ﺿــﺮب اﻓﺘـــﺎدﮔﯽ« آﻏـــﺎزﯾﻦ دﻫـــﻪ  ۱۹۷۰ﮐــﻪ ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳـــﻘﻮط ﻧـــﺮخ ﺳــﻮد ﺑـــﻮد ﺑـــﻪ »از ﺿـــﺮب
اﻓﺘﺎدﮔﯽ« ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﻧﺎﺷـﯽ ﻣﯿﺸـﺪ .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ »اﺳـﺘﺜﻨﺎء
ﻃﻼﺋـــﯽ« ﺳـــﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۰-۱۹۹۶در اﯾـــﺎﻻت ﻣﺘﺤـــﺪه آن را ﻧﺸـــﺎن ﻣﯿﺪﻫـــﺪ ،اﯾـــﻦ ﺗﻐﯿﯿـــﺮ در واﻗـــﻊ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻮد .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺮان ﻧﺮخ ﺳـﻮد و ﺑﺤـﺮان ﺗﺤﻘـﻖ ارزش ﺑـﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و دوﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﯽ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺴﺖ .دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿـﻖ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم و
ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺰﺋﯽ در آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ ﺑـﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺟـﺪولﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﻧﮕـﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﮐﻮد ﺑﺰرگ :۲۰۰۹
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 .۱ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﻮد را اﺣﯿﺎء ﮐﺮده و از ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ژاﭘﻦ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۲ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ

در ﺳـﻄﻮح ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮی

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان اﺳﺖ.
 .۳ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﻴﮑﺲ از دوره ﭘــﯿﺶ از ﺑﺤـﺮان ﭘــﺎﯾﯿﻦﺗــﺮ اﺳــﺖ .ﻧــﺮخ اﻧﺒﺎﺷــﺖ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و در ﭘﺎﻧﺰده ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻮل  ۱درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ،و در ژاﭘـﻦ ﭘـﺲ از ﯾـﮏ
دوره ﭼﻬــﺎر ﺳــﺎﻟﻪ ﮐــﺎﻫﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ) (۲۰۰۹ - ۲۰۱۲ﺑــﻪ زﺣﻤــﺖ از ﺻــﻔﺮ درﺻــﺪ ﻓﺮاﺗــﺮ رﻓﺘــﻪ
اﺳﺖ .دﺳﺘﮑﻢ از ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ .ﻧﻈـﺎرت ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ
ﺑــﺮ ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎ ،و ﺛﺒﯿــﺖ و در ﻣــﻮاردی ﮐــﺎﻫﺶ ﻧﺴــﺒﺖ

ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ

ﺑﺎﻋــﺚ ﮐﻨــﺪ ﺷــﺪن ﺿــﺮبآﻫﻨﮓ

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۴و اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺎرآوری ﮐــﺎر ﺑــﺎ ﻧــﺮخ ﺑــﻪ ﺷــﺪت ﺿــﻌﯿﻔﯽ اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﻧــﺮخ در اﯾــﺎﻻت
ﻣﺘﺤــﺪه ﻣﯿــﺎن ﺻــﻔﺮ و  ۱،۵درﺻــﺪ ،در اﺗﺤﺎدﯾــﻪ اروﭘــﺎ) (۱۵ﻣﯿــﺎن  ۰،۵و  ۱درﺻــﺪ و در ژاﭘــﻦ ﻣﯿــﺎن
ﺻـــﻔﺮ و  ۱درﺻـــﺪ در ﻧﻮﺳـــﺎن ﺑـــﻮده اﺳـــﺖ .ﮐـــﺎﻫﺶ ﻫﻤﺰﻣـــﺎن و ﺷـــﺪﯾﺪ ﺑـــﺎرآوری در ﻗﻄـــﺐﻫـــﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ دﺳﺘﮑﻢ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵.۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺠـﺰ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ) (۱۵ﻧﺮﺧﻬـﺎی ﺑﯿﮑـﺎری ﺑـﺎر
دﯾﮕــﺮ ﺑــﻪ ﺳــﻄﻮح ﭘــﯿﺶ از ﺑﺤـﺮان ﺳــﻘﻮط ﮐﺮدهاﻧــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻧﻈــﺮ داﺷــﺖ ﮐــﻪ آﻣــﺎر ﺑﯿﮑــﺎری
اﻓﺮادی را ﮐﻪ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورد.
ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﻣﺮﮐــﺰی ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺮای ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ ﺑﺤـﺮان آزﻣــﺎﻳﺶ ﭘــﻮﻟﯽ ﺑــﯽﺳــﺎﺑﻘﻪای در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ :ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺮﺳﺎمآور ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻻری را ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺗﺰرﯾـﻖ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻗﺴـﻤﺖ داراﯾـﯽ ﺗـﺮاز ﭘﺮداﺧـﺖﻫـﺎی ﺧـﻮد را اﻓـﺰاﯾﺶ دادﻧـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎی
 ۲۰۰۷ﺗﺎ ) ۲۰۱۷ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول  (۲۰۱۷داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ از
 ۹ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ  ۲۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﻬﺶ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ از ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی
ﻣﺮﮐـــﺰی ﺟﻬـــﺎن ﺗﻮﺳـــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ )اﯾـــﺎﻻت ﻣﺘﺤـــﺪه ،اﺗﺤﺎدﯾـــﻪ اروﭘـــﺎ و ژاﭘـــﻦ( ،ﻋﻤـــﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾـــﻖ ﺧﺮﯾـــﺪ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﻧﻮاع اوراق ﻗﺮﺿﻪ ،داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را از  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺑـﻪ ۱۳
ﻫــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر اﻓــﺰاﯾﺶ دادﻧــﺪ .داراﯾــﯽﻫــﺎی ﻓــﺪرال رزرو آﻣﺮﯾﮑــﺎ از ﻣﻌــﺎدل  ۵درﺻــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ  ۲۴درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ از  ۱۵ﺑـﻪ  ۴۰درﺻـﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﺣـﻮزه ﯾـﻮرو و داراﯾـﯽﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ژاﭘـﻦ از  ۲۱درﺻـﺪ ﺑـﻪ  ۹۰درﺻـﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪ.
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ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎ از اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ .در آورﯾـﻞ ،۲۰۱۷
اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺪرال رزرو  ۵۵درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾـﯽﻫـﺎی آن را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯿـﺪاد
) ۱۳،۴درﺻﺪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه( .اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﺮای ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ  ۳۸درﺻـﺪ)۱۶،۸
درﺻﺪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘـﻰ ﺣـﻮزه ﯾـﻮرو( و ﺑـﺮای ژاﭘـﻦ  ۸۴،۵درﺻـﺪ اﺳـﺖ ) ۳۸،۹درﺻـﺪ ﺑـﺪﻫﯽ دوﻟﺘـﻰ
ژاﭘﻦ( .ﺳﻬﻢ دﯾﮕﺮ اوراق ﻗﺮﺿﻪ از داراﯾﯽﻫﺎی ﻓـﺪرال رزرو )ﻋﻤـﺪﺗﺎً اوراق ﻗﺮﺿـﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دوﻟﺘـﻰ
و وامﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ(  ۳۹،۸درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﺪرال رزرو اﺳﺖ.

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸،۱و  ۳،۹درﺻﺪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام از
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﺳﺖ )ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،۲۰۱۷ ،ص.(۷۲.
ﮐﻤــﯽ« ﺑــﯽﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﺼــﻨﻮﻋﯽ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑ ـﺮای اﻧــﻮاع اوراق ﻗﺮﺿــﻪ )ﺑــﺪﻫﯽ
اﯾــﻦ »ﺗﺴــﻬﯿﻞ ّ

دوﻟﺘﻰ ،ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،و ﻏﯿﺮه( ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾـﺎدی از ﺳـﺮﻋﺖ از دﺳـﺖ رﻓـﺘﻦ ارزش ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫـﻮم

ﮐﺎﺳﺖ.
ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ،ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﻣﺮﮐــﺰی ﺑــﺎ ﺧﺮﯾــﺪ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ دوﻟﺘــﯽ در ﺑﺎزارﻫــﺎی اوﻟﯿــﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ
ﻗﯿﻤــﺖ اوراق ﻗﺮﺿـــﻪ را ﺑـــﺎﻻ ﻧﮕـــﻪ داﺷـــﺘﻨﺪ ﺗـــﺎ ﺑــﻪ اﯾـــﻦ ﺗﺮﺗﯿـــﺐ از ﺳـــﻘﻮط ارزش ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫـــﻮم
ﺟﻠــﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨــﺪ .اﻣــﺎ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ دوﻟﺘــﯽ دﻗﯿﻘ ـﺎً ﭼﯿﺴــﺖ؟ در ﻏﺎﻟــﺐ اوﻗــﺎت اﯾــﻦ اوراق ﺣﺘــﯽ
دارای وﺛﯿﻘﻪ ﻣﺎدی ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬـﺎ در واﻗـﻊ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺣـﻖ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺎﻟﯿـﺎتﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
دوﻟﺘﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳـﻘﻮط ارزش اوراق ﻗﺮﺿـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﺣـﺎوی ﻣﻌﻨـﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ :ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه روی ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕـﻪ
دارﻧــﺪ .وﻗﺘــﯽ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ  ۱۰۰دﻻری ﺑــﺎ ﻧــﺮخ ﺑﻬــﺮه  ۳درﺻــﺪ در ﺑﺎزارﻫــﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ۵۰
دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ ،ﺑـﺮای آﻧﮑـﻪ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ رﻗـﺎﺑﺘﯽ ﺟـﺬاب ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ
دﺳــﺘﮑﻢ  ۶درﺻــﺪ ﻧــﺮخ ﺑﻬــﺮه داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ در ﻓﺼــﻞ ﺳــﻮم ﻧﺸــﺎن دادﯾــﻢ ﺳﯿﺎﺳــﺖ
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد دارد :اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸـﯽ از ﺑـﺪﻫﯽ
کندوکاو ٩
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دوﻟﺘــﯽ ﻟﻐــﻮ و ﺑﻄــﻮر ﻧﻈــﺎرتﺷــﺪهای ارزش ﻣﻮﻫــﻮم اﯾــﻦ ﺑــﺪﻫﯽ زدوده ﺷــﻮد .دﺧﺎﻟــﺖ ﮔﺴــﺘﺮده
ﮐﻤﯽ« ﺑﺮای »ﻧﺠﺎت« ارزش اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺑﺰار »ﺗﺴﻬﯿﻞ ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽِ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﻤﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی دارای ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﺟﺎزه داد ﺗـﺎ درﺳـﺖ در ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺪﻫﯽ دوﻟﺘـﯽ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ّ

)ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺮان ،و ﻏﯿﺮه( آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ داﺷـﺖ
رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮد )ﻧﮏ .ﻧﻤﻮدار  (۵.۲ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾـﺪ اوراق
ﻗﺮﺿــﻪ دوﻟﺘــﻰ در ﺑﺎزارﻫــﺎی اوﻟﯿــﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾــﻪ ،ﻫﻤﺰﻣــﺎن از ﺳــﺮﻋﺖ ﮐــﺎﻫﺶ ارزش ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫــﻮم
ﮐﻤﯽ ﻧﺒﻮد »ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن« ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﮕﺸﺖ.
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ّ
اﻣـــﺎ ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﭘـــﻮﻟﯽ ﻧﯿـــﺰ ﻣﺤـــﺪودﯾﺖﻫـــﺎﯾﯽ دارد .رﻗﺎﺑـــﺖ ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻧﮑﻬـــﺎی ﻣﺮﮐـــﺰی ﺑـــﺎ ﺑﺨـــﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑـﻪ ﻧﺮﺧﻬـﺎی
ﺑﻬـﺮه ﺻـﻔﺮ و ﺣﺘــﯽ ﻣﻨﻔـﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ :آﻟﻤـﺎن و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿــﺎ و ژاﭘـﻦ و ﻧـﺮوژ و ﺳــﻮﺋﺪ و
ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه واﻗﻌـﯽِ ﻣﻨﻔـﯽ در ﺑـﺎزار اوراق ﻗﺮﺿـﻪ ﺑـﺎ ﺳﺮرﺳـﯿﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ )از دو ﺗـﺎ ده
ﺳـﺎل( ﻗـﺮض ﻣﯿﮕﯿﺮﻧـﺪ.ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮔــﺰارش آژاﻧـﺲ اﻣﺘﯿـﺎزدﻫﯽ ﻓﯿـﺘﭻ ،در ژوﺋـﻦ  ،۲۰۱۶ﻣﻘــﺪار اوراق
ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻔﯽ از ده ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺬﺷﺖ)اوراﻧﮋ.(۲۰۱۶ ،
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ؛ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وﺻﻨﺪوقﻫـﺎﯾﯽ
ﮐـــﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧـــﺎً ﻣﻮﻇﻔﻨـــﺪ ﺑﺨﺸـــﯽ از داراﯾـــﯽﻫـــﺎی ﺧـــﻮد را در اوراق ﻗﺮﺿـــﻪ دوﻟﺘـــﯽ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﻨﺪ)ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ(.

اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﯽﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎی
ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﯽ را اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫــﺪ)ﻏﺎﻟﺒــﺎً ﺑﯿﺸــﺘﺮ از دو ﺑﺮاﺑــﺮ( .ﻣﺰدﺑﮕﯿــﺮان اﮔــﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨــﺪ ﺣﻘــﻮق
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ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎدل  ۷۵درﺻﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣـﺰد ﺧـﻮد را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ﭼـﺎرهای ﺟـﺰ ﭘـﺬﯾﺮش اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﻤﯽ« ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل ﭼﻨﺎن اﺑﻌﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ
اﯾﻦ »ﺗﺴﻬﯿﻞ ّ
ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰیِ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺪرال رزرو از

ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾــﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﺳــﻨﺘﯽ را ﻧﯿــﺰ آﺳــﯿﺐﭘــﺬﯾﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﺳــﺖ؛ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑــﺪاری
ﺳــــﻨﺘﯽ ﻋﺒــــﺎرت اﺳــــﺖ از ﺗﺒــــﺪﯾﻞ ﺳــــﭙﺮدهﻫﺎی ﺑــــﺎﻧﮑﯽ ﺑــــﻪ وام و اﯾﺠــــﺎد ﻣﺸــــﻮقﻫــــﺎﯾﯽ ﺑــــﺮای
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﻣﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﻋﻮض در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﭙﺮدهﮔﺬاری را
ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨــﺪ ﺑﻠﮑــﻪ ﺑــﺎ »ﻫﺰﯾﻨــﻪ« داﻧﺴــﺘﻦ ﺳــﭙﺮده ﻋﻤ ـﻼً آن را ﻧﮑــﻮﻫﺶ ﮐﺮدهاﻧــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎوارﯾﺎی آﻟﻤﺎن ﺑـﻪ ﻧـﺎم راﯾﻔﺎﯾﺰﻧﺒﺎﻧـﮏ ) (Raiffeisenbankدر
ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺧـﻮدش ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه ﻣﻨﻔـﯽ  ۰،۴درﺻـﺪ
در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺳـﭙﺮدهﻫﺎی ﺑـﺎﻻی  ۱۰۰ﻫـﺰار ﯾـﻮرو ﮐـﺎرﻣﺰد  ۰،۴درﺻـﺪی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﺎ
اﯾﻦ روش ﯾﺎ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ در ﺗﻼﺷـﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺳـﭙﺮدهﻫﺎی
ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ دوش ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ ﺑ ـﺮای ﮐﺴــﺐ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺳــﻮد و ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺳــﻮد ﺳــﻬﺎم ﻣﯿــﺎن ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺧــﻮد ﺑــﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﮐﻼﺳـﯿﮏ ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ،ﯾﻌﻨـﯽ اﯾﻔـﺎء ﻧﻘـﺶ واﺳـﻄﻪ ﺑـﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﭙﺮده ﺑﻪ وام ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻣﯿﺪﻫـﺪ ،آﯾـﺎ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ را ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ »ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری«ﻫـﺎی ﭘﺮﺧﻄـﺮ و ﭘﺮﺧﻄﺮﺗـﺮی
در اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎزارﻫﺎی آﺗﯽ ،اﻣﻼک و ﻏﯿﺮه ﻫـﺪاﯾﺖ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﮐﻨـﺪ در ﻋﻤـﻞ ﺧـﻼف آن را
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﻌﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ دارد زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای ﺑﺤـﺮان ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺟﺪﯾـﺪی آﻣـﺎده ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮑﺪاران از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳـﺎﺑﻖ دوﯾﭽـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ،ﺟـﺎن ﮐﺮﯾـﺎن ،از
ﺳﯿﺎﺳ ـﺖ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻧﺮﺧﻬــﺎی ﺑﻬــﺮه ﺻــﻔﺮ و ﻣﻨﻔــﯽ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎی ﻣﺮﮐــﺰی اﻧﺘﻘــﺎد ﮐﺮدهاﻧــﺪ .ﮐﺮﯾــﺎن
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﯽﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮیﻫـﺎی ﭘﺮﺧﻄـﺮ
ﻣﯿﺸﻮد )ﺳﯿﻤﺰ.(۲۰۱۷ ،
ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی اروﭘــﺎ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﭘــﻮﻟﯽ ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﺗــﺎﺧﯿﺮ ﻗﺎﺑــﻞﺗــﻮﺟﻬﯽ ﺑــﺎ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﭘــﻮﻟﯽ ﻓــﺪرال رزرو
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﺧﯿﻠﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷـﯽ
ﺣﻮزه ﯾﻮرو اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘـﺎ در ژوﺋﯿـﻪ  ۲۰۰۸در ﻣﯿـﺎن ﺑﺤـﺮان ﻣـﺎﻟﯽ
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺎ  ۴،۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺪرال رزرو ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ
رﮐﻮد ﭘﯿﺶ رو از ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﺳﺖ )ﺧﻠﻔﺎ .(۲۰۱۴ ،در واﻗﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ ﻧﮕـﺮان
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اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻮد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺧﻄـﺮ واﻗﻌـﯽ ﺗﻨﺰﯾـﻞ ﻗﯿﻤﺘﻬـﺎ ) (deflationﺑـﻮد .ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اداﻣﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮑﺎﻫﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
در آورﯾﻞ  ۲۰۱۱آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻼﯾـﻢ ﺗـﻮرم ﮐـﻪ در آن ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﺷﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﺑﻮد؛ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﺑﺮاﺑــﺮ اﯾــﻦ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤــﺖ ﻧــﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧــﺪ .ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی اروﭘــﺎ ،در اداﻣــﻪ ،ﺑﺨــﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺧﯿﻠــﯽ
ﺿﻌﯿﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی را ﺑﮑﺎﻫـﺪ؛ اﯾـﻦ ﻧـﺮخ در
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۳ﺑﻪ  ۰،۲۵درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﺗـﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ در ﻫﻤـﺮاه ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﭘﻮﻟﯽ ﻓﺪرال رزرو و ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻤﺘﺮى در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ از اواﺳـﻂ ﺳـﺎل  ۲۰۱۰ﺗـﺎ آﻏـﺎز ﺳـﺎل  ۲۰۱۲ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺎزار اوراق ﻗﺮﺿـﻪ ) (SMPو
ﺻــﺮف  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﯾــﻮرو ﺗــﻼش ﮐــﺮد ﺗــﺎ ﺑــﺎ ﺧﺮﯾــﺪ ﺑــﺪﻫﯽﻫــﺎی دوﻟﺘــﻰ از ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺘﻰ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ از دﺳـﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۱
ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۲ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ) (LTROرا اﺟﺮا ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ،وامﻫـﺎی ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه ﺧﯿﻠـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯿﺪاد .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و ﻓﻘـﻂ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺎﭼﻴﺰى در وامﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺷﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﺗـﺮﺟﯿﺢ
دادﻧﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
اداﻣﻪدار ﺷﺪن ﺑﺤﺮان ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺪﻫﯽﻫـﺎی دوﻟﺘـﻰ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺟﻨـﻮب ﺣـﻮزه ﯾـﻮرو ،ﺑـﻮﯾﮋه در
اﯾﺘﺎﻟﯿــﺎ و اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ )ﯾﻮﻧــﺎن ﻧﻘــﺪاً از ﺑــﺎزار ﺑﯿــﺮون اﻓﺘــﺎده ﺑــﻮد( ﻣــﺎرﯾﻮ دراﮔــﯽ را ﻧﺎﭼــﺎر ﮐــﺮد ﺗــﺎ در ۲۶
ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۲اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﯾـﻮرو »ﻫـﺮ ﮐـﺎری ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ« اﻧﺠـﺎم
ﺧﻮاﻫــﺪ داد .ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣﻌﺎﻣــﺎﻻت ﻓــﻮری ﻣــﺎﻟﯽ ) (OMTدر ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤــﺎن ﺳــﺎل ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺪ؛ اﯾــﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺘﻰ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ.
ﺣــﻮزه ﯾــﻮرو )دوازده ﮐﺸــﻮر اروﭘــﺎﯾﯽ( ﭘــﺲ از رﮐــﻮد ﺑــﺰرگ  -۴،۴) ۲۰۰۹درﺻــﺪ(در ﺳــﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۲و
 ۲۰۱۳ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺷــﺎﻫﺪ رﺷــﺪ ﻣﻨﻔــﯽ  -۰،۹درﺻــﺪ و  -۰،۳درﺻــﺪ ﺑــﻮد .ﺗــﺎزه از ﺳــﺎل  ۲۰۱۴ﺑــﻮد ﮐــﻪ
ﻧﺮﺧﻬﺎی رﺷﺪ ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ)ﺑـﯿﻦ  ۱،۳و  ۲،۲درﺻـﺪ( .و اﯾـﻦ ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ،در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻨﺸﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ رﺳـﻤﯽ ﺑـﺎ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی
آﻟﻤﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼـﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ
ﻣﯿﮑﺮد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻧﺮخ ﺑﻬـﺮه اﺳـﻤﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ ،در ﭘـﯽ ﮐﺎﻫﺸـﻬﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ،ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ
ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷــﺪ ،در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻧــﺮخ ﺑﻬــﺮه واﻗﻌــﯽ ﺳــﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ در ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی
اروﭘﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ) ۴۰۰ (LTROﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾـﻮرو
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  ۰،۱۵درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎ از اﯾـﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﺟـﺪای
از اﯾﻦ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺻـﻔﺮ درﺻـﺪ ،ﺑـﺮای ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﺑـﻪ ﻗـﺮض دادن ،ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ
اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داراﯾـﯽ) ،(ABSﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی اروﭘــﺎ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ اﯾــﻦ اوراق را از اﯾــﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾــﺪ ﮐﻨــﺪ .ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﺳﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ واﻣﻬﺎ ﺧﻼص ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ
ﺗﻌﻬﺪات

ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ ﺑـﺎ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داراﯾﯽ) ،(ABSﺟﺰو اﻗﻼم ﺧﺎرج از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ در اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﻫﺎن »ﻋﻘﯿﻢ« ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﻣـﺎزادی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی دوﻟﺘﻰ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﯾﻦ ﻗﯿﺪ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸـﺪ
ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ » ّﺗﻮرﻣﺰا« در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﮐﻪ از ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿﺮود ،ﺑـﺎ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن
ﺧﻄﺮ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﯾﻮرو داد .ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﻮﻟـﺪ ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﻀـﺮ
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺎز دارﻧـﺪ
ﻗﺮار اﺳـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﺳﻮدﺷـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻘﻮط ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧﻮدﺷـﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﺑﻬﺮه واﻗﻌﯽ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
ﺗﻨﺰﯾــﻞ ﻗﯿﻤــﺖﻫــﺎ ﺗﺎدﯾــﻪ ﺑــﺪﻫﯽﻫــﺎی دوﻟﺘــﻰ و ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬــﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ را دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯿﺴﺎزد.
ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﭘﯿﺸــﺘﺮ ﻧﯿــﺰ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪ ،اﯾــﻦ اﻗــﺪاﻣﺎت ﺑــﻪ دوره ﺗــﺎزهای از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑــﺎﻻﺗﺮ و
ﻧﺮﺧﻬــﺎی رﺷــﺪ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿــﺪ و ﮐﻤﮑــﯽ ﺑــﻪ ﺣــﻞ ﻣﺸــﮑﻞ اﺻــﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ﻧﮑــﺮد :ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣــﺎزاد
ﺳﺎﺧﺘﺎری ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ .ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﻃﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی ۲۰۰۸-۲۰۰۷
ﺗﺮﮐﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﺒﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﮐﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑﺎزار اﻣﻼک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ارزان ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﺘﺎز روﻧـﻖ ﺗـﺎزهای
را ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﯿﮑﻨــﺪ .در ﻣــﻮرد ﺳــﻬﺎم ﺧﯿﻠــﯽ از ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄــﻮر اﺳــﺖ :از آﻧﺠــﺎ ﮐــﻪ ﺗﻘﺎﺿــﺎ
ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻋﺮﺿــﻪ اﺳــﺖ ﻗﯿﻤــﺖ ﺳــﻬﺎم اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ درآﻣــﺪ ﺣﺎﺻــﻞ از آن در ﺣــﺎل
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ؛ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ.
کندوکاو ٩
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ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ »ﻧﺮﻣﺎل« را ﻣﺘﻮﺟﻪاﻧـﺪ اﻣـﺎ
ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ »وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری« ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ »وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺮﻣـﺎل« ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ
ﺑﻪ رﮐﻮدﻫﺎی ﺗﺎزه ﺷﻮد .ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻇﺮﯾﻒ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐـﺰی و
ﻧﺮﺧﻬﺎی رﺷﺪ »ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل« اﺳﺖ.
ﺑﺠﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬاری ،در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ اﺛـﺮی ﮐـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه ﺑﺎﻧـﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮕﺬارد ﻣﯽﭘﺮدازدﻳﻢ .اﮔﺮ ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﻰ
و دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی را ﻫﻤﭽـﻮن ﯾـﮏ واﺣـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ ،ﺧﺮﯾـﺪ اوراق ﻗﺮﺿـﻪ دوﻟﺘـﯽ
ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی ﻣﻌــﺎدل ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﯾــﮏ ﺑــﺪﻫﯽ دوﻟﺘــﻰ ﮐــﻢ و ﺑــﯿﺶ ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪت ﺑــﻪ ﺑــﺪﻫﯽ ﺧﯿﻠــﯽ
ﮐﻮﺗﺎهﻣـــﺪت اﺳـــﺖ :ﺑﺎﻧـــﮏ ﻣﺮﮐـــﺰی ﺑـــﺮای ﺧﺮﯾـــﺪ اوراق ﻗﺮﺿـــﻪ دوﻟﺘـــﯽ ﺧـــﻮد را ﺑـــﺪﻫﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨـــﺪ.
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﻤﻮﻻً ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎزاد اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺮاردارد .ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮای
اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،اﮔـﺮ ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه اﯾـﻦ ذﺧـﺎﯾﺮ
ﻣﺎزاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜـﺎل ﻓـﺮض ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺧﺮﯾـﺪ ﺑـﺪﻫﯽﻫـﺎی دوﻟﺘـﻰ را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﮐـﺮده و ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺳﺮرﺳﯿﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﻧﯿﺰ در اﯾـﻦ دوره ﻧﺒﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ در ﻫﻤـﯿﻦ دوره ،ﻣـﺜﻼً
در ﺳﺎل  ،۲۰١٩ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘـﺎد؟ اﮔـﺮ ذﺧـﺎﯾﺮ ﻣـﺎزاد ۵۰
درﺻــﺪ ﺑــﺪﻫﯽﻫــﺎی دوﻟﺘــﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،آﻧﮕــﺎه اﻓــﺰاﯾﺶ  ۲درﺻــﺪی ﻧــﺮخ ﺑﻬــﺮه روی اﯾ ـﻦ ذﺧــﺎﯾﺮ ﻣــﺎزاد
ﻣﻌﺎدل  ۱درﺻﺪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑـﺪﻫﯽ دوﻟﺘـﻰ ﻣﻌـﺎدل  ۱۰۰درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ در اﺑﺘﺪا  ۲درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ ﺑـﻮد،
ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺎدل  ۳درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺸﻮد – ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ
)ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،۲۰۱۷ ،ص.(۷۵.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اﺳـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﺠـﻢ ذﺧـﺎﯾﺮ ﻣـﺎزاد در
اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔـﺬار ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﭘـﻮﻟﯽ »ﻋـﺎدی« ﻧﯿـﺰ دﺷـﻮارﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ژاﭘﻦ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎزادش ﻣﻌﺎدل  ۲۸،۵درﺻﺪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ذﺧـﺎﯾﺮ ﻣـﺎزاد ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣﻌـﺎدل  ۲۵درﺻـﺪ
ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘﻰ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی اروﭘـﺎ  ۱۶،۶درﺻـﺪ ﺑـﺪﻫﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺣﻮزه ﯾﻮرو اﺳﺖ .ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎزاد ﻓﺪرال رزرو ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎدل  ۱۱،۸درﺻﺪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺘـﻰ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه
اﺳﺖ.
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ﮐﻤــﯽ روی ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑــﺪﻫﯿﻬﺎی دوﻟﺘــﯽ
ﺟــﺪای اﺛﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ ﺣــﺬف ﺗــﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺴ ـﻬﯿﻞ ّ

ﻣﯿﮕﺬارد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت وﯾﮋه دوره اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻮد؛ دورهای ﮐﻪ ﻃـﻮل
آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ۱۲،۵ :ﺳـﺎل
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـــﺎ ۸ ،ﺳـــﺎل در اﯾـــﺎﻻت ﻣﺘﺤـــﺪه و ﺣـــﻮزه ﯾـــﻮرو و  ۶،۹ﺳـــﺎل در ژاﭘـــﻦ )ﺑﺎﻧـــﮏ ﺗﻮاﻓﻘـــﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،۲۰۱۷ ،ص.(۷۲.
ﺳﯿﺎﺳـــﺘﻬﺎی ﭘـــﻮﻟﯽ اﺟـــﺮا ﺷـــﺪه ﻣﻮﻗﺘـــﺎً ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﻣـــﺎﻟﯽ ورﺷﮑﺴـــﺘﻪ را ﻧﺠـــﺎت داد .اﻣـــﺎ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ آن
ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ وﺿــﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی »ﻋــﺎدی« ،ﯾــﺎ ﺣﺘــﯽ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ ﻧﺮﺧﻬــﺎی رﺷــﺪ دوره ﭘــﯿﺶ از
ﺑﺤﺮان ،ﻧﺒﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺮوزه ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮐـﺎری
ﺑﮑﻨﺪ«.
ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﺑــﻪ وﺿــﻌﯿﺖ ﭘــﻮﻟﯽ »ﻋــﺎدی« ،ﮐــﻪ اﻣــﺮوزه ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺣﺘــﯽ اﮔــﺮ ﺑﺎﻧــﮏﻫــﺎی
ﻣﺮﮐــﺰی ﺑــﻪ ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﺷــﮑﻞ ﻣﻤﮑــﻦ آن را ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨــﺪ ،اﺛ ـﺮات ﻣﺨﺮﺑــﯽ ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎی ﻣﻮﻟــﺪ
ﮐﻤـﯽ«
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه را ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮده و از »ﺗﺴـﻬﯿﻞ ّ

ﺑﮑﺎﻫﻨـﺪ ،ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی رﯾﺎﺿــﺘﯽ ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .و اﯾـﻦ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ ﮐــﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸــﺘﺮ رﺷــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﻮزه ﯾﻮرو ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
آن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ)ﻧﮏ .ﻧﻤﻮدار .(۵.۳

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﺧﻬـﺎی رﺷـﺪی ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ از ﺳـﺎل  ۲۰۱۰ﺑـﻪ اﯾﻨﻄـﺮف
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دوره ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ ﻧﯿـﺰ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدی
ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻣــﺎﻟﯽ اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه و در اﺑﻌــﺎد ﮐﻤﺘــﺮی ژاﭘــﻦ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﺣــﻮزه ﯾــﻮرو از اﺛــﺮ
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﺣﻮزه دارد ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺒﺮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﮐـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪای ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهای را اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻤﺘـﺮ از  ۳درﺻـﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎﺳﺘﺮﯾﮑﺖ دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐـﻪ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه و ژاﭘـﻦ از ﮐﺴـﺮی ﺑﻮدﺟـﻪ
ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در اروﭘﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
کندوکاو ٩
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:ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ
»ﻋـــﺎدیﺳـــﺎزی ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻫـــﺎی ﭘـــﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼـــﺎدﻫﺎی ﺑـــﺰرگ ﭘﯿﺎﻣـــﺪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗـــﺮ از ﻣﺮزﻫـــﺎی اﯾـــﻦ
 دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘـﻮﻟﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ.ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
...ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬـﺎﻧﯽ را ﻣﺨﺘـﻞ ﺳـﺎزد
اﯾﻦ ﺳـﺨﺖﺗـﺮ ﺷـﺪن ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﺎﻟﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﻮدن ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی
 اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را دارد ﮐـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی را دﭼـﺎر رﮐـﻮد ﺳـﺎزد...ﮐﻼن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.(۷۴  و۷۲ . ﺻﺺ،۲۰۱۷ ،)ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
دوره »ﻃﻼﯾﯽ« ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻣـﺪل ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻨـﺰی ﻃـﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی از ﺷــﯿﻮع ﮔﺴــﺘﺮده روشﻫــﺎی ﺗﯿﻠﻮرﯾﺴــﺘﯽ و ﻓﻮردﯾﺴــﺘﯽ در ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑــﺮ رﺷــﺪ
ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮ ﺑــﺎرآوری ﮐــﺎر اﺳــﺘﻮار ﺑــﻮد .ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺻــﻄﻼح ﻋﻠﻤــﯽ ﮐــﺎر )اﺻ ـﻄﻼﺣﯽ ﮐــﻪ ﺑ ـﺮای ﻧﺎﻣﯿــﺪن اﯾــﻦ
روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد( در دورهای ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗـﻮزان ﻗـﻮا ﻣﯿـﺎن ﻃﺒﻘـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻣﮑـﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺰدﻫـﺎ ﺷـﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻨﺰی ،ﻧﻈﺎم ﻣﺪرن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،آﻣﻮزش ،ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﻮارد دﯾﮕـﺮی از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﺑﺮﻗـﺮار ﺷـﺪ .ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ و ﭘـﻮﻟﯽ
ﮐﯿﻨــﺰی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﻟــﺪ را ﺑﻬﺒــﻮد ﺑﺨﺸــﯿﺪ و از ﺳــﻮداﮔﺮی ﮐﺎﺳــﺖ :ﺧــﻮد ﮐﯿﻨــﺰ ﮔﻔﺘــﻪ ﺑــﻮد ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ
ﺳﻮداﮔﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﮐﻪ »اﺗﺎﻧﺎزی« ١اﺳﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ،دوران »ﻃﻼﯾـﯽ« ﺳـﻮﯾﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾـﮏ ﺧـﻮد را ﻧﯿـﺰ داﺷـﺖ» .ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐـﺎر«» ،ﮐـﺎرﮔﺮ
ﺟﺰﺋـﯽ« را ،ﻫﻤــﺎن ﮐــﻪ ﻣـﺎرﮐﺲ در ﺟﻠــﺪ اول ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭼـﺎرﻟﯽ ﭼــﺎﭘﻠﯿﻦ در ﻋﺼــﺮ ﻣـﺪرن ﻧﺸــﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨــﺪ ،ﺗــﺎ
ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ آن ﺷﮑﻞ داد.ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل روز ﮐـﺎری آن
را ﺑﺎ ﺿﺮبآﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺮوﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎی ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑـﺮ وی ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﺗﮑـﺮار
ﻣﯿﮑﻨــﺪ .ﻣﺎﻧﻨــﺪ آﻧﭽــﻪ در ﺧــﻂ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ اﺗﻔــﺎق ﻣﯽاﻓﺘــﺪ .ﺟــﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣــﻞ ﮐــﺎر ﻓﮑــﺮی ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﺸـﻮد و ﮐـﺎر ﯾـﺪی ﮐـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ ﺟﺰﺋـﯽ اﺟـﺮا ﻣﯿﮑﻨـﺪ وی را ﺑـﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﻣـﺪرﻧﯽ از ﻣﺠـﺎزات
ﺳﯿﺰﯾﻔﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﺳــﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﯾــﺎﻧﯽ دﻫــﻪ » ۱۹۶۰ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ﮐــﺎر« ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﺟــﺎی ﻣﻤﮑــﻦ ﺧــﻮد را از ﺷــﺎﺧﻪای ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﻪ
دﯾﮕﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ )ﻏﯿﺒﺘﻬـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد در ﻣﺤـﻞ
ﮐﺎر ،ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﭼـﺮﺧﺶ ﻧﻴـﺮوى ﮐـﺎر ﮐـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺳـﺘﺨﺪام و ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎ
اﻟﺰاﻣﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮد ،اﻋﺘﺼﺎب و ﻏﯿﺮه(.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رﺷﺪ ﺑـﺎرآوری ﮐـﺎر ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﺤـﺮان »ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐـﺎر« ﺗـﻼش ﮐـﺮد ﮐـﺎر
ﻣﺰدی را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
١اُﺗﺎﻧﺎزی ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،: euthanasieﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ): euthanasiaﮐﻪ از زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ »ﻣﺮ ِ
گ ﺧﻮب« اﺳﺖ ،در اﺻﻄﻼح ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ و آرام ﺑﻤﯿﺮد) وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎی ﻓﺎرﺳﯽ(.
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رﺷﺪ ﻧﺮخ ارزش اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑـﺎری اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓـﺖ
از رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎددان ﻋﻠﺖ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣـﺎ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
اﯾــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﭼــﻮن اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﻧﻮﮐﻼﺳــﯿﮏ ﺗﺌــﻮریای ﺑ ـﺮای ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺑﺤ ـﺮان ﻧﺪاﺷــﺘﻨﺪ )ﺑﺤ ـﺮان ﺟــﺎﻳﻰ در
ﻣﻌــﺎدﻻت »ﺗﻌــﺎدل ﻋﻤــﻮﻣﯽ« ﻧــﺪارد( ﺑ ـﺮای ﺗﻮﺿــﯿﺢ ﺑﺤ ـﺮان ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﻋــﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ﻣﯿﮕﺸــﺘﻨﺪ )ﻣﻨــﺪل،
 .(۱۹۸۲اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻃـﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ رژﯾـﻢ اﻧﺒﺎﺷـﺖ دوره »ﻃﻼﯾـﯽ« ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯿﺪه
ﺑﻮد .از ﺳـﺎﻟﻬﺎی آﻏـﺎزﯾﻦ دﻫـﻪ  ۱۹۷۰ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺻـﻌﻮدی ﭼﺮﺧـﻪ ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ ﺟـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﺰوﻟـﯽ
داد.
ﭼﯿــﺰی ﻧﮕﺬﺷــﺖ ﮐــﻪ اﻧﻘﺒــﺎض اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﻪ ﺑﺤ ـﺮان ﻣﺎﻟﯿــﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿــﺪ .دوﻟــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺨــﺎﻃﺮ ﺿــﻌﻒ
اﻗﺘﺼــﺎدی ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﮐﻤﺘــﺮی درﯾﺎﻓــﺖ ﻣﯿﮑــﺮد ﻧﺎﭼــﺎر ﺑــﻮد ﺑــﺎ ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑﺤ ـﺮان )ﺑــﻮﯾﮋه ﺑﯿﮑــﺎری
ﮔﺴﺘﺮده( ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﺮد دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﺪ.
ﮐﯿﻨﺰﯾﻨﯿﺰم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﭘﺎﺳﺦ آﻣﺎدهای ﻧﺪاﺷـﺖ .ﻣـﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻧﺎﺷـﯽ از رﺷـﺪ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﺑـﺎرآوری ﮐـﺎر
در ﻣﺮﺣﻠــﻪ اول دوره ﭘــﺲ از ﺟﻨــﮓ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻣــﻮﺛﺮ ﺑــﻮدن ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی ﻣﺸــﻮق ﺗﻘﺎﺿــﺎ در اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی
ﮐﻤﺘــﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺷــﺪه ﺑــﻮد .رﺷــﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺷــﺪن اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠــﯽ در دوره ﭘــﺲ از ﺟﻨــﮓ )رﺷــﺪ
ﻓﺰاﯾﻨـــﺪه ﻧﺴـــﺒﺖ واردات و ﺻـــﺎدرات ﺑـــﻪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ داﺧﻠـــﯽ( ﺳﯿﺎﺳـــﺖﻫـــﺎی ﻣﺸـــﻮق ﺗﻘﺎﺿـــﺎ را در
ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬــﺎی ﻣﻠــﯽ ﮐــﻢ اﺛــﺮ ﺳــﺎﺧﺖ :ﻫــﺮ ﭼــﻪ اﻗﺘﺼــﺎد ﺑــﺎزﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﻓﺎﯾــﺪه ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی ﻣﺸــﻮق ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑـﺮای
ﮐﺸﻮری ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اﺟﺮا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﯿﺎن رﻗﺒﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم ﮐﻪ ﺑﺮای دﻫﻪﻫﺎ ﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎری داﺷﺖ و ﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺛـﺮی
داﺷﺖ )دﯾﮑﺴﻮن ،(۲۰۰۰ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﯾﮋه ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺗﺎرﯾﮑﯽﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.
»ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ« و »ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی«  -ﻫﻤﺎن »ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی« ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗـﺎزه
ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺷــﺪه ﮐــﻪ ﻫﻤﭽــﻮن ﮐﺎﺗــﺎﻟﯿﺰوری ﺑــﺮ ﺗــﻮازن ﻗــﻮای اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﻪ ﺿــﺮر ﻃﺒﻘــﻪ ﮐــﺎرﮔﺮ اﺛــﺮ ﻣﯿﮕــﺬارد –
ﺑﺸــﺪت در ﻫــﻢ ﺗﻨﯿﺪهاﻧــﺪ .ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑــﺎ ﻣﻘــﺮراتزداﯾــﯽ از ﺗﺠــﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ و ﺣﺮﮐــﺖ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫــﺎی ﻣــﺎﻟﯽ و از ﻃﺮﯾــﻖ رﻗﺎﺑــﺖ »اﻓﺴﺎرﮔﺴــﯿﺨﺘﻪ« در اﺑﻌــﺎد ﻣﻠــﯽ و ﺟﻬــﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﻈـﻴﻢ )اﻟﯿﮕﻮﭘـﻮﻟﯽ( و اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪه اﻣـﺮوز ﺷـﺪهاﻧﺪ :اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ ﻧـﺮخ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ داده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ – ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ »اﺗﺎﻧـﺎزی« از ﺑـﯿﻦ ﺑﺒـﺮد –
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨـﺪی ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺮخ اﺳـﺘﺜﻤﺎر از ﻃﺮﯾـﻖ آن اﺣﯿـﺎء ﺷـﺪ .ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ دور دﻧﯿـﺎ
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری ،ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻀـﺒﺎط ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐـﻪ رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴـﻠﻂ در ﺳﺮاﺳـﺮ دﻧﯿـﺎ
آﻧـﺮا ﺑــﺪﯾﻬﯽ و ﻻزم ﻣــﯽﺑﯿﻨﻨــﺪ ،ﺗﺤﻤﯿــﻞ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﭼﻨــﯿﻦ اﻧﻀــﺒﺎﻃﯽ» ،ﺑـﺮای ﺟــﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧــﺎرﺟﯽ ،اﻧﻀــﺒﺎط ﻣﺰدﻫــﺎ ﯾﮑــﯽ از اﻗــﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم داد« .ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺨــﺮب ارزش در اﺑﻌــﺎد
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ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻮاع ﭘﺴﺮﻓﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و از ﺟﻤﻠـﻪ ﻓﺎﺟﻌـﻪ زﯾﺴـﺖﻣﺤﯿﻄـﯽ اﺳـﺖ،
در اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل زﯾﺎدی ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﺳﻮد ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺒﺎﺷـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﯿﮑﺲ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﻤﯿﺴﺎزد :ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ اﺑـﺰاری اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺮای اﺣﯿـﺎء ﺳـﻮد ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﻮده
اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻬﺮه و ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎء ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدآوری ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ
از ﺷــﺎﺧﻪﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺑــﺎ ﺳــﻮدآوری ﮐﻤﺘــﺮ و ورود ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﻪﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﺑــﺎ ﺳــﻮدآوری ﺑﯿﺸــﺘﺮ ،در اﺑﻌــﺎد
ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ﺳﻮد ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻮﻟـﺪی ﮐـﻪ ﺑـﺪون اﻳـﻦ ﻣﻘـﺮرات ﺑـﻪ
ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎل اﻓﻮل و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در رﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ

ارزش اﺿﺎﻓﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﻣـﻮﺛﺮ

ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮﻟــﺪ در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓــﯿﮑﺲ ﺟﺪﯾــﺪ ،ﺑﺨﺼــﻮص ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژیﻫــﺎی ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ،
ﺑ ـﺮای آﻧﮑــﻪ اﺛــﺮ ﺧــﻮد را روی ﺳــﻮدآوری ﻧﺸــﺎن دﻫــﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ زﻣــﺎن اﺳــﺖ ﭼ ـﺮا ﮐــﻪ زﻣــﺎن ﻣﯿﺒــﺮد ﺗــﺎ اﯾــﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬــﺎ ﮐــﺎﻣﻼً در ﺳﯿﺴــﺘﻤﻬﺎی ﻣﮑــﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐــﺎر در واﺣــﺪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ ادﻏــﺎم ﺷــﻮﻧﺪ .اﻣــﺎ ﻣﻨﻄــﻖ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄـﻖ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻟـﺪ ﭼﯿـﺮه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻣــﺮوزه ﺑﻨﻈــﺮ ﻣﯿﺮﺳــﺪ ﮐــﻪ ﻣﮑــﺎﻧﯿﺰم ارزش اﺿــﺎﻓﻪ ﻧﺴــﺒﯽ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دوران »ﻃﻼﯾــﯽ« ﺑﻌــﺪ از ﺟﻨــﮓ ﻏﻠﺒــﻪ
ﮐﻤﺘﺮی دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻦ ﻧـﺮخ اﺳـﺘﺜﻤﺎر
اﻫﻤﯿــﺖ روزاﻓﺰوﻧــﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ .اوﻟــﯽ ﻣﺘﮑــﯽ اﺳــﺖ ﺑــﺮ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺑــﺎرآوری و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ زﻣــﺎن ﮐــﺎر ﻻزم
ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر)ﯾﻌﻨـﯽ ارزش ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ،و ﻧـﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ ،را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫـﺪ( ،در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
دوﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﻮ ﯾﻞ ﮐﺮدن روز ﮐﺎری و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺸـﺪﯾﺪ روز ﮐـﺎری و ﯾـﺎ ﻣﺸـﺎﻏﻞ
ﻧﯿﻤﻪوﻗﺖ »اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ« ﮐﻪ ادﻏـﺎم ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻣـﺎزاد ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻣﻤﮑـﻦ ﻣﯿﮕﺮداﻧـﺪ )ﻣـﺎرﮐﺲ،
.(۱۹۷۶
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آن ﺑﺨﺶ از ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷـﺪه و ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف
ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداران رﺳــﯿﺪه ،ﺑــﺪﻧﺒﺎل ﺣﻮزهﻫــﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﻟــﺪی ﺑ ـﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺸــﺘﻪ و ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫـﻮم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﯾـﺎ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳـﻤﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸـﻮد :از اﯾـﻦ
دﺳــﺖ اﺳــﺖ ﺣــﻖ ﺑﺮداﺷــﺖ از ﻣﺎﻟﯿــﺎتﻫــﺎی آﺗــﯽ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺧﺮﯾــﺪ اوراق ﻗﺮﺿــﻪ دوﻟﺘــﯽ ،ﺣــﻖ ﺑﺮداﺷــﺖ از
ﻣﺰدﻫﺎی آﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وامﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﯾﺎ وامﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ،ﺳﻮداﮔﺮی در ﺑﺎزار ﺑـﻮرس ،ﺑـﺎزار
اﻣــﻼک ،ﺑــﺎزار ارز و ﻏﯿــﺮه؛ ﺑﻌﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ اﻧــﻮاع و اﻗﺴــﺎم اﻋﺘﺒــﺎرات ﺑــﻴﺶ از ﺣــﺪ ﺑــﺪون ﭘﺸــﺘﻮاﻧﻪ و اﻧــﻮاع
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در »اﻗﺘﺼـﺎد ﮐـﺎزﯾﻨﻮﯾﯽ«؛ و ﺑﻄـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ»ﻣﺴـﺘﻌﻤﺮه ﺳـﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨـﺪه« )ﻟﯿﺰاﻧـﺪرو (۲۰۱۶ ،و
»ﻗﻤﺎر«.
کندوکاو ٩
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ﺑــﺎ وﺟــﻮد اﯾــﻦ ،ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫــﻮم در روﻧــﺪ رو ﺑــﻪ رﺷــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ داﺧﻠــﯽ در دوره ﻣﻨﺘﻬــﯽ ﺑــﻪ ﺑﺤ ـﺮان
ﺳــﺎﺧﺘﺎری ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﻧﻘــﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨــﺪهای داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ؛ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻫــﻮم اﯾــﻦ ﮐــﺎر را ﺑــﺎ ﺳــﺮﮐﻮب ﻋــﻮارض
ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺿﺮبآﻫﻨﮓ ارزشاﻓﺰاﯾـﯽ از ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ »ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل« ﺗﺤﻘـﻖ ارزش اﻧﺠـﺎم داده
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﻳﺠـﺎد »ﺣﺒـﺎب« ،ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺿـﺮبآﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﯽاﻓﺰاﯾـﺪ ،ﺷـﺮط ﻻزم ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪن اﯾـﻦ
ﻧﺮخ رﺷﺪﻫﺎ – ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮدﻧﺪ – در دوره ﭘﯿﺶ از ﺑﺤﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﺷـﮑﻨﻨﺪهای و آن ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﭘﺸـﺘﻮاﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎی
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ »ﺣﺒﺎب«ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ دوام آورده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎی ﻣﺮﮐـﺰی )و
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه( ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻄـﻮر ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺣﻔـﻆ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ
اﻣــﺎ در ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل ﻗــﺎدر ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ﻧــﺮخ اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻــﻨﻌﺘﯽ و ﯾــﺎ رﺷــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﺎﺧــﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒــﻮﻟﯽ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ دارای ﻋـﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺰودی در ﻗﺎﻟـﺐ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ )در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ( ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤـﺮانﻫـﺎی ﺳﯿﺴـﺘﻢ
ﻣﺎﻟﯽ و رﮐﻮد »اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﯽ« .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ »ﻣﺨـﺪر« ﺣـﺎوی ﻋـﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽاﻧـﺪ اﻣـﺎ
از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﮐــﺎﻫﺶ دوز آﻧﻬــﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ اﺛـﺮات ﺑﻤﺮاﺗــﺐ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢﺗــﺮ و ﻣﺨــﺮبﺗــﺮی روی اﻗﺘﺼــﺎد از ﻧﻔــﺲ
اﻓﺘـﺎده اﻣــﺮوز داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻣــﺎ اﻣــﺮوز در ﺑــﻦﺑﺴـﺖ ﻃــﺮح ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪای زﻧــﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨـﯿﻢ ﮐــﻪ در آن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﻘﺎءاش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎرﮐﺲ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﺳﺎل از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻣﯿﮕﺬرد اﻣﮑﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﺎﺷـﯽ
از ﺳﻘﻮط ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﻧﺮخ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
»اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ]ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﻬﻢ ﺳـﻮد ﺑـﺮای ﻣﺼـﺮف ﺷﺨﺼـﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪدار[ را ﯾﮑﺴـﺎن ﻓـﺮض ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ ،ﻣﻘـﺪار
ﺳــﻮدی ﮐــﻪ ﻗـﺮار اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺷــﻮد ﺑــﻪ ﻣﻘــﺪار ﺳــﻮد ﺣﺎﺻــﻠﻪ و از اﯾــﻦ رو ﺑــﻪ ﮔﺴــﺘﺮش ﻓﺮاﯾﻨــﺪ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﻮرد ،آﻧﮕـﺎه در ﻓﻘـﺪان ﺣـﻮزه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎزاد وام وﺟـﻮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽِ آﻣﺎده ﺑﺮای وام دادن ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
دارد ،اﯾﻦ ﺗﻮده ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه
ٔ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮداﮔﺮی روی اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻪ ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﻣﯽآﯾـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻣـﺎﻧﻊ ﻣﻬﻤـﻰ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾـﻦ راه وﺟـﻮد دارد ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗـﺎﻧﻮن
ارزشاﻓﺰاﯾـــﯽ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳـــﺖ؛ ﻣـــﻮاﻧﻌﯽ ﮐـــﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ در درون آﻧﻬـــﺎ ﺧـــﻮد را ﺑﻤﺜﺎﺑـــﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ارزﺷـــﻤﻨﺪ
ﻣﯽﺳﺎزد) «.ﻣﺎرﮐﺲ ،۱۹۹۱ ،ص(۶۳۹.
و اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻣـﺎزاد ،اﯾـﻦ اﻧﺒـﻮه ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺘﻘﺮاﺿـﻰ »اﻳـﻦ ﻧﻴـﺎز را ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻣﯩﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ :ﺗﺠﺎرت اﺿﺎﻓﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿـﺎﻓﯽ ،اﻋﺘﺒـﺎر اﺿـﺎﻓﯽ) «.ﻣـﺎرﮐﺲ،
 ،۱۹۹۱ص(۶۴۰.
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻫﻪ  ۱۹۶۰ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﯾﮏ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ:
ﻧﻤــﯽﺧﻮاﻫــﺪ ﭼﯿــﺰی را ﮐــﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻣﯿﮑﻨــﺪ اراﺋــﻪ دﻫــﺪ .ﻧﯿﺎزﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در ﺣﻮزهﻫــﺎﯾﯽ رﺷــﺪ
ﮐﺮدهاﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺟــﻮﻫﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﮐــﻪ ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از ﺟﺴــﺘﺠﻮی ﻧــﺮخ ﺳــﻮد ﺑــﺎﻻ ،ﺳــﺎزﮔﺎری ﭼﻨــﺪاﻧﯽ
ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ زﻣـﺎن ﮐـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﻨﻔـﻊ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ؛ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ و درﻣﺎن و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ ﻓﺮاﻏـﺖ ،ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ .ﺗﺤﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻮد ،ﻣﺤﺘﻮی و ﻣﻌﻨـﯽ اﯾـﻦ ﺧـﺪﻣﺎت
دﮔﺮﮔــﻮن ﻣﯿﺸــﻮد؛ وﻗﺘــﯽ ﮐــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻋﻤــﻮﻣﯽ ) (public goodsﻣﺼــﺎدره ﺷــﺪه ﺗــﺎ ﺑــﺪل ﺑــﻪ ﮐــﺎﻻ ﺷــﻮد،
درﻣـﺎن
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺣﺮﻓﻪای ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺎی ﺳﺨﯿﻒ وارداﺗﯽ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪه،
ْ
ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ و ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را دارﻧـﺪ از
آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ ،زﻣﺎن ﻓﺮاﻏﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻨﺴﺮو« ﺗﻮرﯾﺴـﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﮐﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺟﻬـﺎن
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم ﺑﻪ ﺑﺤـﺮان ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد در دﻫـﻪ  ۱۹۷۰ﺑـﺎ ﻋﻤﯿـﻖﺗـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﯾـﻦ ﺗﻨـﺎﻗﺾ اﺳﺎﺳـﯽ
ﭘﺎﺳــﺦ داد .ﺑﺠــﺎی ﻣﺤــﺪود ﮐــﺮدن »ﻗﻠﻤــﺮو ﮐﺎﻻﻫــﺎ« ،ﺑــﺎ ﻣﺤــﺪود ﮐــﺮدن ﺧــﺪﻣﺎت ﻋﻤــﻮﻣﯽ و دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮد .ﺳﻮد ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺻـﻌﻮدی دوره ﭘـﺲ از
ﺟﻨــﮓ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑــﻮدﯾﻢ ،دﯾﮕــﺮ ﺑــﺎ ارﺿــﺎء ﻧﯿﺎزﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻫﻤـﺮاه ﻧﯿﺴــﺖ .ﺻــﻨﻌﺖ ،ﯾﻌﻨــﯽ ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در آن
ﺑﺎرآوری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رﺷﺪ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی »دوران ﻃﻼﺋﯽ« ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧـﺪ )ﻣﺤﺼـﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿـﻞ و ﻟـﻮازم
ﻣﻨﺰل( ﺧﻠﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮑﺮواﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﻬﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻣـﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺧﯿﻠـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ
از اﺛــﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺟﺪﯾــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺻــﻌﻮدی دوران ﺑﻌــﺪ از ﺟﻨــﮓ ﺑــﺮ اﻗﺘﺼــﺎد اﺛــﺮ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .ازﺟﻨﺒﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ارزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑـﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿـﻞ »دوران ﻃﻼﺋـﯽ« ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐـﺮد .از ﺟﻨﺒـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﺎرآوری ﮐـﺎر ،ﺑـﺎ و ﯾـﺎ ﺑـﺪون »روﺑﻮﺗﯿـﮏ« ،ﺧﯿﻠـﯽ ﻋﻘـﺐﺗـﺮ از رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﺎرآوری در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻌﻮدی دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ :در ﺟـﺎده ،در ﺧﺎﻧـﻪ ،در ﺟﯿـﺐﻫﺎﯾﻤـﺎن ...ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ ﺑﺠـﺰ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺑﺎرآوری ﮐﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ داد .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دوران ﮐﻨـﻮﻧﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺮخ
ﺳــﻮد ﺗﻨﻬــﺎ از ﻃﺮﯾــﻖ ﮐﺎﺳــﺘﻦ از ﺳــﻬﻢ ﻣــﺰد و از ﮐــﺎر اﻧــﺪاﺧﺘﻦ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺤﻘــﻖ اﺳــﺖ.
ﺑﺤﺮان  ۱۹۷۰ﻫﺮﮔﺰ واﻗﻌﺎً رﻓﻊ ﻧﺸـﺪه ﺑﻠﮑـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً از ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳـﻘﻮط ﻧـﺮخ ﺳـﻮد ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ارزش اﺳﺖ.
ﺑﺤــﺮان ﮐﻨــﻮﻧﯽ اﭘﯿــﺰود ﺻــﺮﻓﺎً ﺷــﺪﯾﺪﺗﺮی از ﻫﻤــﺎن ﻣــﻮج ﺑﻠﻨــﺪ ﻧﺰوﻟــﯽ دﻫــﻪ  ۱۹۷۰اﺳــﺖ .ﺑﺤــﺮان ﮐﻨــﻮﻧﯽ
»ﺑﺤﺮان« واﮐﻨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان دﻫﻪ  ۱۹۷۰اﺳﺖ.
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در ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ دوران ﺻﻠﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﭼﻨﯿﻦ رﮐـﻮد ﻃـﻮﻻﻧﯽ و در
ﻋــﯿﻦ ﺣــﺎل ﺳﺮاﺳــﺮی ﺑــﺎرآوری ﮐــﺎر در ﺟﻬــﺎن ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽــﻮن ﭼﯿــﺰی ﮐــﻪ از ﺳــﺎل  ۲۰۰۸ﺑــﻪ اﯾﻨﻄــﺮف
ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻣـﺎرﮐﺲ اﮔـﺮ ﺑـﻮد اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻣﯿﮕﻔـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻨـﺎزع ﻣﯿـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ.
ﻗﺎﻧﻮن ارزش ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﻨﺎزع ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻄـﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ و ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑـﻪ رﻓـﻊ آن ﻣﻨﺠـﺮ
ﻧﻤــﯽﺷــﻮد .ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی آن ﻫــﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪای ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻣﺴــﯿﺮ ﻧﺪارﻧــﺪ .ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی آن ﺗــﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ارﺗﺪوﮐﺴـﯽ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮال ﻣﻨﺤـﺮف
ﻣﯿﺸــﻮﻧﺪ )ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﭘــﻮﻟﯽ ،ﻧﺠــﺎت ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑــﺎﻧﮑﯽ ﺑــﺎ ﭘــﻮﻟﯽ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ،و ﻏﯿــﺮه(؛ اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮال ﻫــﯿﭻ
ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﺠــﺰ ﻣﻨﻄــﻖ ﮐــﺎﻻﯾﯽ و ﻓﺘﯿﺸــﯿﺰم آن ﮐــﻪ »ﻏﺮاﯾــﺰ ﺑــﺪوی« آن را آﺷــﮑﺎر
ﻣﯿﮑﻨﺪ )زﯾﺎده رویﻫﺎی ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﻄـﻖ ﮐـﺎﻻﯾﯽ
ﺑﻪ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮد.
ﺣﻔـﻆ اﯾـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﭘﺴـﺮوی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ .ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﻘﻄـﻊ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ
دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿــﮏ ،ﻋﻤــﺪﺗﺎً ﺑــﻪ ﺑﻬﺎﻧــﻪ »ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫــﺎی ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴــﺘﯽ« و ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﻨﻔــﻊ ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﻗﺘﺪارﮔﺮا در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦاﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ارزﺷﻬﺎی ﺗﻤـﺪن
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻧﺪ و راه ﺑﺮای اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﻀـﺤﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺳـﺎل  ۲۰۱۰در ﯾﻮﻧـﺎن ﺷـﺎﻫﺪ آن ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺷـﺎﯾﺪ ﻧـﻪ
اﺳــﺘﺜﻨﺎء از ﯾــﮏ ﻗﺎﻋــﺪه ﮐــﻪ آﻏــﺎز »ﻫﻨﺠــﺎر« ﺟﺪﯾــﺪی ﺑﺎﺷــﺪ .اﯾــﻦ »ﻫﻨﺠــﺎر« ﺟﺪﯾــﺪ اﻣــﺎ در ﺑﺴــﺘﺮ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ
ﻓﺸﺮده ،در ﺑﺤﺮان داﺋﻤﯽ »ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ« و »ﻫﮋﻣـﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ« )ﯾـﺎﮐﯿﻤﻮﮔﻠﻮ (۲۰۱۷ ،ﮐـﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم
آن ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﺠﺎری ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اوﻟﻴﻪ آن در اروﭘﺎ و اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه واﺿـﺢ
و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
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